
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului 

Republicii Populare Bangladesh
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, joi, scrisorile de

acreditare a noului ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Populare Bangladesh in

țara noastră, Muslehuddin Ah
med. (Continuare in pagina a 
V-a).
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CONSFĂTUIRE DE LUCRU
Printr-o mobilizare puternică, zi de zi, 

a tuturor forțelor de la sate

cu cadre de cMdncere si sili oameni ai muncii din indusnia petrolului
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 

Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a participat, joi, 10 martie, Ia 
consfătuirea de lucru cu cadre de conducere și alți oa
meni ai muncii din industria petrolului.

împreună cu conducătorul partidului și statului, in 
prezidiul consfătuirii au luat loc tovarășii Constantin 
Dâscălescu, Emil Bobu, Nicolae Constantin, Ion Pățan, 
Ion M. Nicolae, viceprim-ministru al guvernului, 
Gheorghe Vlad, ministrul petrolului.

pnjanizată din inițiativa secre- 
'^general al partidului, 

consfătuirea a reunit membri ai 
Consiliului Național al Oame
nilor Muncii care își desfășoară 
activitatea in domeniile extrac
ției de țiței, gaze și geologie, ai 
Consiliului de conducere al Mi
nisterului Petrolului, specialiști 
din Ministerul Geologiei, secre
tari cu probleme economice ai 
comitetelor județene de partid, 
directori ai trusturilor și schele
lor, șefi ai brigăzilor de produc
ție petrolieră și ai brigăzilor de 
foraj, secretari ai organizațiilor 
de partid și președinți ai comite
telor sindicale din unități pe
troliere.

La sosirea în sala Radiotele- 
viziunii, locul de desfășurare a 
lucrărilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost intimpinat cu 
deosebită căldură, cu multă în
suflețire, toți cei prezenți reafir
mând vibrant sentimentele de 
dragoste, stimă și recunoștință 
pe care puternicul detașament al 
petroliștilor le nutrește, aseme
nea întregului popor, față de 
conducătorul iubit al partidului 
și statului nostru.

Consfătuirea a analizat modul 
în'care au fost aplicate indica
țiile conducerii partidului refe
ritoare la reorganizarea activi
tății de foraj-extracție. S-a dat o 
înaltă apreciere contribuției 
determinante a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la elaborarea

programului de creștere mai pu
ternică a producției de țiței și 
gaze naturale față de sarcinile 
inițiale ale cincinalului, la sta
bilirea măsurilor ce se impun 
pentru realizarea integrală a 
prevederilor acestui program 
adoptat de Conferința Națională 
a partidului, astfel incit obiecti
vul fixat de Congresul al 
XII-lea al P.C.R., privind asi
gurarea independenței energe
tice a țării, să fie înfăptuit mai 
devreme.

In raportul prezentat de mi
nistrul petrolului, ca și in cuvin- 
tul participanților la dezbateri, 
s-a subliniat in mod unanim că 
noile măsuri inițiate de tovară
șul Nicolae Ceaușescu in scopul 
organizării superioare a activi
tății în industria petrolului 
ilustrează cu pregnanță caracte
rul novator și revoluționar, pro
priu concepției secretarului ge
neral al partidului vizînd perfec
ționarea cadrului organizatoric 
al muncii in toate sectoarele 
economice de care depinde pro
gresul permanent și multilateral 
al patriei.

Participanții au subliniat că 
aceste măsuri larg dezbătute in 
lînitățile Ministerului Petrolu
lui, au întrunit adeziunea tuturor 
petroliștilor, care și-au exprimat 
convingerea că ele vor determina 
îmbunătățirea. substanțială a 
muncii, importante mutații cali
tative menite să asigure înde

plinirea integrală a actualelor 
prevederi cu privire la creșterea 
producției de țiței și gaze na
turale.

In discuții s-a evidențiat fap
tul că recentele măsuri, aplicate 
în întreaga industrie petrolieră, 
asigură eliminarea unor verigi 
organizatorice intermediare, a- 
propierea activității de conduce
re de procesul productiv și de
plasarea unui număr sporit de 
specialiști spre locurile unde se 
hotărăște soarta producției.

In cadrul consfătuirii, vorbito
rii au reliefat însemnătatea 
constituirii unor puternice bri
găzi de producție petrolieră și 
brigăzi de foraj, care dispun de 
toate pirghiile și mijloacele ne
cesare realizării sarcinilor de 
plan, precum și de personalul 
corespunzător prin trecerea unui 
număr mare de cadre cu pregă
tire tehnică în aceste unități de 
bază. Ei au menționat că, încă 
din primele zile de la crearea 
lor, brigăzile de producție pe
trolieră și brigăzile de foraj 
acționează In spiritul atribuți
ilor sporite ce le revin pentru 
desfășurarea unitară a întregii 
activități de exploatare a fon
dului de sonde existent. S-a 
evidențiat, totodată, că înființa
rea acestor unități, pe temeiul 
noilor principii de organizare, 
care își desfășoară activitatea 
pe toate cele trei schimburi, in 
program continuu de lucru, 
creează condiții pentru aplica
rea eficientă a mecanismului 
economico-financiar, făcind să 
crească responsabilitatea și co
interesarea fiecărui om al mun
cii din brigadă in îndeplinirea 
sarcinilor de producție și redu
cerea cheltuielilor materiale.
. Referitor la activitatea sche
lelor de producție petrolieră ,șj 
a schelelor de foraj,-cei ce azi 
luat cuvîntul au arătat că noile 
măsuri au condus la elaborarea 
unor structuri optime de orga
nizare, care permit consolida-
(Continuare în pag. a IlI-a)
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Stimați tovarăși,

cu cele mai bune 
și urale puternice,de lucru, la care

Doresc să încep prin.a vă adresa dumneavoastră, puternicului detașament de oameni ai muncii din industria petrolieră, în numele Comitetului Central al partidului, al Consiliului de Stat și Guvernului, precum și al meu personal, un salut călduros, revoluționar, împreună urări. (Aplauze 
prelungite).Consfătuireaparticipă cadrele de bază din petrol, a analizat activitatea de pînă acum și a discutat măsurile ce trebuie luate în vederea îndeplinirii în cele mai bune condiții a sarcinilor și hotărîrilor Congresului al XII-lea, ale Conferinței Naționale a partidului.După cum este bine cunoscut, Congresul al XII-lea, iar, recent, Conferința Națională, au pus sarcini deosebit de importante în do

meniul energetic, al materiilor prime și, în acest cadru, în domeniul industriei petroliere. Este, deci, normal ca în centrul dezbaterilor consfătuirii să se afle măsurile necesare înfăptuirii programului de creștere mai puternică a producției de petrol și de gaze, în vederea satisfacerii necesităților economiei naționale, a asigurării independenței energetice a țării.Pornind de la aceasta, trebuie să facem totul pentru a asigura, pină în de de nuluni din acest an rezultatele nu ne pot mulțumi. De aceea, este necesar să se analizeze cu toată seriozitatea și cu înalt spirit de răspundere situația din fiecare schelă, din fiecare brigadă, activitatea fiecărei sonde — și să se stabilească măsurile necesare în vederea realizării, în acest an, a pro

1985, realizarea unei producții petrol de cel puțin 15 milioane tone. Pe primii 2 ani, situația este bună ; nici pe primele 2

ducției zilnice prevăzute, de 42—43 mii tone petrol/zi.Nu am de gînd prea mult asupra tente în activitatea și unităților din petrol. Trebuie să spunem însă deschis că, începînd cu ministerul, nu s-a acționat așa cum era necesar pentru a se asigura buna desfășurare a întregii activități. Există, din păcate, multă dezorganizare, multă improvizație ; există multe promisiuni — dar nu s-a acționat în mod organizat in vederea bunei desfășurări a întregii activități. Avem un număr mare de sonde care nu funcționează de vreme îndelungată. Intervențiile pentru asigurarea bunei funcționări a sondelor se execută cu mare întîrziere, iar, de multe ori, lucrările nu sînt realizate la nivelul tehnic corespunzător.De aceea, pornind de la programul stabilit de Conferința Națională privind producția de petrol

să insist acum lipsurilor exis- întreprinderilor
in acest an și in anii următori, trebuie să se treacă la hotărîte pentru buna funcționare a ttfturor unităților de producție, a\£iecărei sonde. Trebuie să înțelegem bine că dacă numărul mare de sonde pe care îl avem funcționează cum trebuie — chiar și cu o producție minimă — poate asigura rapid realizarea obiectivelor privind producția zilnică de petrol pentru acest an.Totodată, este necesar să se intensifice activitatea geologică și de foraj, în vederea punerii în evidență a noi rezerve și creării condițiilor pentru realizarea unei pifoducții de petrol de cel puțin 15 milioane tone, pînă în 1985.De asemenea, este necesar să se înfăptuiască cu toată hotărîrea măsurile stabilite în vederea trecerii, în 1984, la extragerea petrolului din Marea Neagră.Se poate spune că programul stabilit de Conferința Națională

măsuri
are o bază reală, că, deși rezervele de petrol ale României nu sînt prea mari, este posibil să realizăm aceste obiective. Printr-o bună cercetare și prin activitatea de foraj putem să punem în evidență noi zone petroliere, noi resurse, noi capacități de producție, și, în felul acesta, să se asigure condițiile necesare creșterii producției de petrol.Pornind de la toate acestea, au fost stabilite măsurile organizatorice, care au drept scop de a întări răspunderea unităților de bază — brigada și schela — în desfășurarea întregii activități din petrol.Sînt necesare măsuri ferme în vederea bunei organizări și funcționări a brigăzilor și schelelor. Concentrarea forțelor în brigadă, trecerea răspunderii și legarea brigăzii de activitatea de producție

(Continuare în pag. a III-a)

RITMUL 1NSĂM1NȚĂIÎMR
TREBUIE Mill INTENSIFICAT!

© URGENȚELE PRIMEI EPOCI: semă
natul ovăzului, mazării, orzoaicei, furajelor 
și sfeclei de zahăr.

• Este necesar să se treacă grabnic 
la plantarea cartofilor timpurii, cepei, ustu
roiului și la însămînțarea rădăcinoaselor.

® Semănatul trebuie efectuat în ter
mene scurte pentru a se folosi umiditatea 
din sol.

® Pretutindeni să se utilizeze agregate 
complexe pentru mărirea randamentului de 
lucru și economisirea carburanților.

® Maximă răspundere pentru calitatea 
lucrărilor, pentru asigurarea densității op
time a plantelor pe unitatea de suprafață.

® Specialiștii, cadrele de conducere 
din unități să organizeze temeinic munca 
mecanizatorilor și cooperatorilor, să asi
gure folosirea din plin a mașinilor și tim
pului de lucru, să exercite un control 
exigent pentru respectarea normelor teh
nice în ce privește pregătirea terenului, 
semănatul, calitatea seminței și densitatea.

MECANIZATORI, COOPERATORI, 
SPECIALIȘTI, OAMENI AI MUNCII 

DIN AGRICULTURĂ!

Nu precupețiți nici un efort, folo
siți din plin mașinile și utilajele, fie
care oră bună de lucru pentru a 
încheia cit mai repede semănatul cul
turilor din prima epocă!

Executați fiecare lucrare cu cea 
mai mare răspundere, la un înalt nivel 
calitativ! Asigurați pretutindeni, la 
fiecare cultură, densitatea optimă a 
plantelor la hectar!

'luduș

Un nou cartier de locuințe
In ultimii ani, orașul Luduș a 

cunoscut o puternică dezvoltare 
economică și urbanistică. Aici, prin 
construirea a peste 600 apartamen
te, in zona industrială a orașului a 
apărut noul și frumosul cartier „23 
August" — care va număra, in fi
nal, peste 2 000 de apartamente. 
Prin asigurarea unui larg front de 
lucru, în ultimele zile au fost pre
date „la cheie" 144 apartamente, 
alte 84 apartamente, din planul 
acestui an fiind in diferite stadii 

^de execuție, iar prin contribuția

nemijlocită a cetățenilor — care au 
prestat peste 25 000 ore muncă pa
triotică — au fost construite spații 
comerciale și de prestări servicii 
insumind 5 000 mp. Totodată, prin 
darea in folosință, la începutul 
acestui an, a complexului hotelier 
„Transilvania" — orașul Luduș a 
intrat in circuitul turistic național. 
Impetuoasa dezvoltare urbanistică 
a Ludușului a făcut ca peste 46 la 
sută din populația actuală a ora
șului să locuiască în case noi. 
(Gheorghe Giurgiu).
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Poștașul Vasile Mărieș din 
Sălățig a făcut ultima cursă pe 
ruta Bulgari — Sălățig din ju- 
dețul Sălaj. In această ultimă 
cursă a fost însoțit de noul fac
tor poștal loan Lung, căruia i-a 
dat, odată cu tolba, și unele sfa
turi colegiale, reieșite din po
vestirea propriei sale vieți. In 
cei 30 de ani de drumeție, el a 
parcurs o distanță egală cu de 
șase ori ocolul Pămintului pe la 
Ecuator. In toți cei 30 de ani 
n-a avut nici o absență, nici o 
zi de concediu medical. „Secre
tul" ? Pasiunea, dragostea 
meserie. Și de drumeție. Nu 
timplător, el a cîștigat de 11 
„crosul poștașilor".
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Colecție 
de scrisori

Peste 700 de scrisori particu
lare alcătuiesc, la Muzeul Țării 
Crișurilor din Oradea, un nou 
și interesant punct de atracție. 
Din bogata colecție se remarcă 
epistole semnate de Sextil Puș- 
cariu, Iosif Vulcan și alte per
sonalități ale istoriei si culturii 
naționale. Un loc important îl 
ocupi scrisorile unei familii de 
militanți bihoreni : memorandis- 
tul Vasile Ignat, soția sa Her
mina, care a lansat la Beiuș lis
te de subscripție pentru susți
nerea dorobanților răniți în 
războiul de independentă de la 
1877—1878, fiica lor Viora Ignat- 
Ciordaș, militantă pe tărim cul- 
tural-național, și soțul ei, dr. 
Ioan Ciordaș, participant la A- 
dunarea de la Alba Iulia din 
1918.

Scrisori cu gînduri, simțămin
te și 
loare
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Imesaje de o deosebită va- 
istorică și documentară.

In vizor
Citeva din utilajele aduse din 

import, cu bani grei, la Fabrica 
de matrițe 
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Idin Cimpulung, n-au 

mai putut să funcționeze. Au 
i multe ore. timp in

XI. r
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zăcut mai ...
care s-ar fi realizat o producție 
în valoare de mii de lei. „Și 
n-au mai putut funcționa — ne 
scrie procurorul-șef Ștefan Ca- 
trina din Cimpulung — pentru 
că le dispăruseră niște becuri și 
plăcuțe vizoare de la tablourile 
de comandă. în timpul cercetă
rilor a fost luat „in vizor" și 
un tînăr, Valeriu Teșileanu. care 
a recunoscut, pină la urmă, că 
el furase becurile și plăcuțele- 
vizoare pentru a-și meșteri o... 
orgă de lumini. Judecat in fața 
colectivului, a fost condamnat la 
trei ani și jumătate „închisoare.

De la o țigara...
Colonelul Elefterie Ivănoiu, 

din Comandamentul Pompieri
lor, ne semnalează o întimplare 
petrecută in comuna Țaga, ju
dețul Cluj. Unul din vecinii lui 
I.C. avea nuntă mare. La un 
moment dat. 
nuntași, I.C.
pe-acasă pe la el. La plecare, 
unul dintre ei a aruncat țigara 
aprinsă unde s-a nimerit. Și s-a 
„nimerit" chiar în apropierea 
furajelor. Care furaje au luat 
foc. Noroc că flăcările au fost 
observate de unul din nuntași și 
imediat au sărit cu toții, reușind 
să oprească pirjolul înainte de 
a ajunge la casele gazdei și la 
ale vecinilor. Numai de nuntă 
și de petrecere nu i-a mai „ars" 
lui I.C. după aceea..
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împreună cu alți 
a dat o fugă și
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Numai trei zile
Ieșind din penitenciar, cel mai 

bine șl mai bine ar fi fost ca 
loan Blaga din comuna Viile — 
Satu Mare să meargă frumușel 
la locul de muncă unde fusese 
repartizat. Dar, cum munca nu-i 
plăcea și de mincat trebuia să 
mănînce, s-a furișat intr-o 
noapte in curtea unui cetățean 
de pe strada Botizului din Satu 
Mare. Cu o îndemînare vrednică 
de un lucru cu folos, el a sucit, 
rind pe rind, gitul la nu 
puțin de opt găini. Cind să-l 
sucească și pe-al nouălea, ci
neva l-a „îmbrățișat" pe găinar 
cu toată., forța. „Cine ești, mă- ?“ 
— a întrebat făptașul. „Eu sint 
Teodor Giscă, stăpinul găinilor".

Si I.B. a ajuns din nou. după 
numai trei zile, înapoi de unde 
venise.
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A tras 
pe dreapta

Procurorul Eugen Iacobescu 
din Slatina ne semnalează cazul 
și... pățania tractoristului Ion 
Matei din Balș. lntr-una din 
zile, fără să spună nimănui o 
vorbă, a părăsit locul de mun
ca și a virat-o spre restaurantul 
,',Central", unde a staționat mai 
multe ore și cu multe pahare de 
băutură. Cind a crezut el că 
și-a făcut „plinul", a demarat 
intr-un echilibru precar pe pro
priile picioare și. nici una, nici 
două, s-a urcat la volanul trac
torului 41-OT-4107 și a pornit-o 
brambura prin oraș. Tractorul 
mergea ca și el, dacă ar fi fost 
pe propriile picioare : pe lingă 
drum, pe lingă șanț. Pină a fost 
stopat de un echipaj al miliției. 
Acum se află în... parcare pen
tru cercetare.
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IPe scurt

Un adevărat „record" în mate
rie de... cîștig prin nemuncă a 
înregistrat Viorica Prodan din 
Zalău, care a vindut plinea de 
4,25 cu 6,25 lei. In numai 2 (două) 
ore și-a creat un plus de 2 000 
lei. Degeaba a încercat vinză- 
toarea de pline s-o coacă și s-o 
răscoacă. A pus-o de... 
măligă !

Rubrică realizată de
Petre POPA 
cu sprijinul 
corespondenților „Scinteii" 

- — ._________________ I
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ORGANIZAȚIILE DE PARTID,
ANGAJATE CONCRET, EFICIENT 

ÎN CAMPANIA AGRICOLĂ
...La C.A.P. Scorțaru Vechi am 

ajuns după ora 17. începuse să se în
tunece. După programul de lucru afi
șat, se încheia practic o nouă zi de 
muncă în ferma zootehnică. La unul 
din grajduri continuau însă lucrările 
de modernizare. Acolo, in preajma 
locului de muncă, cîțiva oameni : 
primul-secretar al comitetului jude
țean de partid, tovarășul Ion Catri- 
nescu ; organizatorul de partid al 
consiliului unic agroindustrial — Mi
hai Simion ; președintele coopera
tivei agricole — Angheluță Moise ; 
secretarul comitetului de partid 
— Ștefan Bălan, și șefa de fer
mă — ing. Eufrosina Lămbeanu. 
Am înțeles că discuțiile despre 
stadiul lucrărilor, despre organizarea 
și disciplina muncii, despre cite al
tele erau pe sfirșite. Au fost aprecia
te, pe loc, eforturile făcute de con
siliul unic agroindustrial, de comi
tetul comunal de partid, de comu
niștii din organizația cooperativei 
agricole in acțiunea de modernizare 
a zootehniei. Au fost, totodată, preci
zate și unele cerințe și soluții pen
tru realizarea in întregime în acest 
an a prevederilor din programul de 
modernizare a fermelor zootehnice 
ale cooperativei agricole.

Ca o concluzie o constatărilor făcu
te pe teren, a discuțiilor cu numeroși 
activiști de partid și de stat din Vă- 
deni, Cazasu, Tudor Vladimirescu, 
Romanu, Racovița, Traianu, Urleasca, 
putem afirma că incă de la începutul 
anului comandamentul județean 
pentru agricultură se găsește insta
lat nu intr-un birou, situat în cen
trul de reședință județean, ci in 
comune, în unitățile agricole, printre 
oameni. Iar caracteristica activității 
acestuia nu constă într-o dirijare „in 
general", prin dispoziții transmise pe 
„filieră", ci intr-o indrumare practică 
concretă, la fața locului. Rezultatul ? 
Urmărirea riguroasă a lucrărilor pre
gătitoare pentru campania de primă
vară, stabilirea de sarcini precise în 
fiecare seară, cu factorii răspunză
tori, controlul perseverent al înde
plinirii lor încă din primele ore ale 
dimineții următoare au determinat 
efecte pozitive pentru prevenirea 
sau înlăturarea unor neajunsuri ma
nifestate in aceeași perioadă a anu
lui trecut.

Dar iată citeva aspecte privind 
pulsul activității din aceste zile. Re
pararea tractoarelor și a utilajelor 
agricole la nivelul județului s-a în
cheiat practic de mult. Aceasta a 
fost posibilă și datorită acțiunii ini
țiate de comitetul județean de partid 
privind producerea de către între
prinderile din județ a 97 de repere 
din cele 163 necesare campaniei 
de reparații. Piesele, în valoare de 
peste 22. milioane lei, au fost exe
cutate sub conducerea directă a or
ganelor și organizațiilor de partid 
din întreprinderile „Progresul". Șan
tierul naval, Combinatul de celuloză

LOCURI DE POPAS ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
Județul Bistrița-Năsăud oferă tu

riștilor numeroase. atracții. Munții 
Rodnei și Călimani cu numeroase 
fenomene carstice, cu păduri brăz
date de poteci și ape cristaline, sa
tele pitorești cu arhitectură speci
fică, varietatea tezaurului folcloric 
sînt tot atîtea îndemnuri la drume
ții. Pe traseele circulate ale aces
tor frumoase meleaguri, citeva ospi
taliere unități turistice oferă, în 
tot timpul anului, posibilități de 
cazare și masă dintre cele mai 
bune. Astfel, în centrul orașului 
Năsăud, așezare cu bogate, tradiții 
culturale, situată pe Valea Some
șului Mare, pe drumul ce duce 
prin Rodna și Pasul Prislop în 
Moldova, a fost construit HOTE
LUL SĂLĂUȚA, unitate turistică 
de categ. I, care dispune de 60 
locuri în camere cu încălzire cen
trală și de un restaurant. în aceas
tă localitate, cooperația de produc
ție, achiziții și desfacere a mărfu
rilor a dat în folosință la parterul 
noilor blocuri mai multe unități 
comerciale moderne : „Lumea co

PE TEME CETĂȚENEȘTI

AUTOAPROVIZIONAREA cu legume 
începe prin aprovizionarea grădinarilor cu SEMINȚE

Gh. Tănase, din str. Postăvarului 
nr. 4, din Capitală, a închiriat in a- 
ceastă iarnă de la Consiliul popular 
al sectorului 3 o parcelă de .teren pe 
care și-a propus să o cultive cu le
gume și zarzavaturi pentru familia 
sa. L-am întîlnit pe proaspătul le
gumicultor — unul din sutele de mii 
existenți astăzi in Capitală — la ma
gazinul de semințe din perimetrul 
Pieței Unirii (str. 30 Decembrie nr. 
44). Venise să cumpere cele trebu
incioase. Ne așezăm împreună la 
rind, alături de cei aproape 100 de 
cumpărători aflați la acea oră in fața 
magazinului. Unul din cumpărători 
— Stelian Dumitrescu, din str. Echi
tății nr. 12 — remarcă : „De ce nu 
s-or fi organizind mai multe maga
zine de semințe, acum, primăvara ? 
Se știe, este sezonul insămințărilor, 
este virful solicitărilor 1 (Nu sint de- 
cît 4 magazine în tot Bucureștiul, 
două in centru și două în Obor — 
n.n.). în fiecare cartier ar trebui să 
funcționeze cite un asemenea maga
zin ; să nu trebuiască să vină omul 
in centru tocmai din Chitila, Ber- 
ceni, Balta Albă sau Militari pentru 
citeva plicuri cu semințe. Se puteau 
organiza tonete sezoniere in fiecare 
piață sau, de ce nu, cite un magazin 
I.L.F. se putea specializa în fiecare 
cartier pentru o lunâ-două numai pe 
vinzarea semințelor".

...Dar ne vine rindul. Gh. Tănase 
scoate din buzunar lista pe care o 
avea pregătită de acasă. „Arpagic". 
„N-avem“. „Leuștean". „N-avem“. 
„Pătrunjel". „N-avem". „Castraveți 
de vară". „N-avem". „Lobodă". 
„N-avem“... Din lista sa cu 20 soiuri 
de semințe nu găsește decit 10. 
„Nu-mi rămîne decit să merg la pia
ță, să cumpăr de la precupeți. Dar 
la ce prețuri ?! 5 lei o linguriță de 
semințe, care la magazin costă cel 
mult unu-doi lei".

Continuăm sondajul și Ia celelalte 
trei magazine de profil din Capitală. 
Aceleași observații : cumpărători, 
adică doritori — foarte mulți ; sor
timentul de semințe — la fel de re
dus. Cu ajutorul corespondenților ju

și hîrtie, Combinatul de fibre arti
ficiale și întreprinderea de reparații 
Brăila. Așa se explică de ce ritmu
rile săptăminale stabilite au fost în
deplinite și depășite sistematic. La 
centrul de reparații „1 Mai" s-au mo
dernizat halele de reparații capitale 
ale tractoarelor. Lucrarea a fost exe
cutată în regie proprie — substanțial 
prin autodotare. Ea a dublat, practic, 
capacitatea de reparare capitală a 
motoarelor la 10—12 motoare pe zi. 
Dar, în primul rind, a avut de cîști
gat calitatea reparațiilor ; au fost 
aduse noi utilaje pentru probat și în
cercat motoare.

în altă parte a județului, la S.M.A.- 
Traianu, ca și la I.A.S. Urleasca, 
există aceeași bună organizare, 
aceeași atentă urmărire a graficului 
de reparații, a calității reparațiilor

VIAȚA DE PARTID

în județul Brăila

executate. Dealtfel, o măsură stabi
lită de comitetul județean de partid 
prevedea ca la reparații să participe 
și mecanizatorii care deservesc trac
toarele și combinele. Aceasta pentru 
a preîntîmpina „experiența" anului 
trecut cind unii mecanizatori arătau 
cu degetul spre centrele de repara
ții, stațiunile și secțiile de mecani
zare. reproșîndu-le calitatea necores
punzătoare a reparațiilor. Astfel, la 
I.A.S. Urleasca, comuniștii Vasile 
Popa, Costică Ciohoban, Dumitru 
Cristea ș.a. și-au reparat propriile 
tractoare. Asemenea lor, prin ateliere 
au trecut toți cei 16 mecanizatori din 
cadrul fermei 11. O recentă analiză 
făcută de biroul comitetului județean 
de partid scotea în evidență activi
tatea deosebit de rodnică a comuniș
tilor de la stațiunile de mașini agri
cole din Romanu, Bărăganu, Dudești, 
Măxineni și Făurei, care au terminat 
toate lucrările de reparații cu trei 
săptămîni în avans față de grafice.

Investigația noastră privind „pul
sul" pregătirilor pentru primă
vară a cuprins și acțiunea de moder
nizare a fermelor zootehnice. Există 
și aici indicii că s-a demarat bine în 
acest an — situație evidentă mai 
ales la fermele Vădeni, Baldovinești, 
Cazasu, Tudor Vladimirescu, Roma
nu, Racovița ș.a. Ceea ce am întîlnit 
însă la fermele zootehnice ale coone- 
rativelor agricole din Gropeni, Tra
ianu și Urleasca este departe de a 
marca un început de reviriment față 
de anul trecut, cînd aceste unități 
au obținut rezultate slabe. Nu ne 
propunem să prezentăm aici clișeul 

piilor", magazine cu articole cultu
ral-sportive, mercerie-parfumerie, 
o alimentară cu autoservire, produ
se de panificație și lactate, precum 
și un restaurant și un bar de zi,

în centrul localității Prundu 
Bîrgăului. situată pe șoseaua națio
nală Bistrița — Vatra Dornei km 20, 

dețeni ai ziarului facem un sondaj 
și in magazinele de specialitate din 
județele Alba și Buzău. „La noi, în 
Alba — ne comunică colegul Ștefan 
Dinică — nu s-a primit anul acesta 
nici un kilogram de arpagic. Legumi
cultorii îl pot găsi doar în piață, cu' 
60 lei/kg., adică de cinci ori mai 
scump decît prețul de la magazin". 
„La noi, în Buzău — ne comunică 
Stelian Chiper, corespondentul jude
țean al ziarului — lipsesc și arpagi
cul, ca și semințele de leuștean, ri
dichi de toamnă, conopidă, varză ro-

în aceste zile de primă
vara, în postură de cum
părător prin magazinele de 
comercializare a semințe

lor către populație

șie, sfeclă roșie ș.a. Cit privește or
ganizarea magazinului de specialitate 
din piața municipiului reședință de 
județ — pot să spun că are forma 
unui semicerc cu raza de 2 m. Atit 
și nimic mai mult. De-abia în
cap marfa și vînzătoarea. Cumpără
torii — nici vorbă".

Pornind de la aceste informații, ne 
deplasăm la Baza de valorificare a 
semințelor de legume din Capitală, 
care, alături de unitatea similară din 
Arad, asigură aprovizionarea cu se
mințe a întregii țări. Stăm de vorbă 
cu coordonatoarea unității, tovarășa 
Marilena Oprea.

— Magazinele nu sînt suficient de 
bine organizate și amplasate ? Asta 
o spunem și noi, numai că direcțiile 
comerciale județene și Direcția ge
nerală comercială a Capitalei, care 
se ocupă de acest aspect, nu ne ajută 
la o rezolvare efectivă Să vă dau 
un exemplu : în București au func
ționat pină acum doi ani doar trei 
magazine de semințe : două in peri
metrul central și unul în Halele Obor. 
Cu totul insuficient. S-a luat atunci 

tuturor deficiențelor de organizare 
constatate pe teren. Redăm succint 
doar citeva spre a demonstra atit re
zervele existente pentru îmbunătă
țirea activității în acest domeniu, cit 
și „rezervele" muncii de partid care 
nu este încă ancorată temeinic în re
zolvarea tuturor problemelor. Astfel, 
la Gropeni, într-un grajd modernizat, 
fuseseră introduse vițelele de prăsilă 
de trei zile. Animalele nu aveau insă 
așternuturi, se odihneau direct pe 
pardoseală. Programul de grajd, deși 
afișat prin mari panouri, nu este di
ferențiat. pe grajduri, ci unicat pe în
treaga fermă ! O organizare care este 
deci departe de a promite rezultate 
superioare în acest an. în zootehnia 
de la C.A.P. Urleasca modernizarea 
n-a ajuns încă in faza finală. Dar, 
deși există apă in grajduri, ea nu e 
la dispoziția fiecărui animal. Aici se 
preferă ca fiecare îngrijitor să care 
un fel de „uluc zburător" din care se 
adapă, în același timp, 3—4 animale. 
Cînd îngrijitorul își aduce aminte 1 
Pentru că, de pildă, la data prezenței 
noastre în fermă, de serviciu era Vic
tor Tobă, dar nu a putut fi găsit 
nicăieri. Firește, n-am fi putut vorbi 
de asemenea deficiențe dacă controlul 
de partid ar fi fost exigent, perma
nent — și nu ocazional — dacă el ar 
fi insistat asupra întăririi spiritului 
de răspundere al îngrijitorilor, in pri
mul rind al membrilor de partid, 
pentru respectarea întocmai a „Nor
melor obligatorii pentru organizarea 
și desfășurarea activității din fermele 
zootehnice". Dar ce autoritate morală 
poate avea V.T. asupra comuniștilor 
dacă chiar el, ca secretar al organi- 
zației de bază din sectorul zooteh
nic, de serviciu fiind, nu-și face da
toria conștiincios ?

Conferința pe țară a președinților 
consiliilor populare a prilejuit, prin
tre altele, o nouă dezbatere a pro
blemelor conducerii și controlului 
activităților din agricultură și, evi
dent, creșterea rolului conducător 
al organizațiilor de bază. Ceea ce 
înseamnă că fiecare organizație de 
partid, fiecare comunist sint chemați 
să-și îndeplinească sarcinile cu maxi
mum de exigență și responsabilitate, 
înțelegerea acestei cerințe ne-a fost 
concretizată, prin precizarea cîtorva 
măsuri, de către tovarășul prim- 
secretar al comitetului județean de 
partid Brăila : „în spiritul indicațiilor 
date de secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
am luat măsuri pentru creșterea răs
punderii organelor și organizațiilor 
de partid din cooperative agricole de 
producție, din I.A.S.-uri, din comune, 
în coordonarea agriculturii am impus 
o conducere operativă, la fața lo
cului, un contact permanent, viu, cu 
cei care lucrează in zootehnie, cu cei 
care au sarcini în desfășurarea cam
paniei agricole de primăvară".

VirglI GHEORGHITA

o unitate turistică apreciată de vi
zitatori este HOTELUL HENIU, 
construcție modernă avînd la parter 
restaurant, bar de zi și cofetărie, 
iar pe cele două etaje 60 de locuri 
de cazare în 30 de camere, fiecare 
cu duș și grup sanitar propriu.

în imagine : Hotelul „Heniu".

măsura — binevenită — să se mal 
înființeze un magazin. Unde credeți 
însă că a fost amplasat ? Tot lingă 
Obor, pe Calea Moșilor, la circa 500 
m de vechiul magazin. Motivul ? Că 
in acest fel aprovizionarea celor 
două unități — vecine — ar fi mai 
lesnicioasă ; ceea ce este corect, dar... 
omite celălalt aspect, cu cit se în
greunează aprovizionarea cetățenilor.

— Ce se intimplă cu semințele ? 
De ce lipsesc anumite sortimente ?

— Există două cauze : sint unele 
sortimente de semințe pe care le 
avem in depozit, dar nu sînt incă 
transportate in magazine. Depozitul 
este dotat doar cu o singură „Dacia- 
brek", care nu poate face față. Am 
făcut diligente în acest sens la 
TRANSCOM, dar nu s-au luat încă 
măsuri. Ca atare, apar goluri artifi
ciale de aprovizionare în comerț.

— Unele semințe nu s-au găsit 
însă deloc în acest an. De ce ?

— Asta este cea. de-a doua cauză 
de care aminteam. Sînt semințele 
care nu au fost produse la nivelul 
necesarului. Ca atare, ceea ce s-a 
produs a fost livrat integral marii 
agriculturi. Este vorba de arpagic, 
semințe de ceapă, usturoi, fasole ș.a. 
Din păcate, deși lipsa acestor semințe 
dăinuie de mai mulți ani, unitățile 
producătoare n-au luat măsuri de 
remediere.

Ce-ar mai fi de adăugat în final ? 
Așa cum nu se poate concepe auto- 
aprovizionare fără producție, la fel 
nu se poate concepe producție de le
gume... fără semințe.

Este un adevăr elementar, pe care 
trebuie să-l aibă permanent în aten
ție organele comerciale șl cele agri
cole care răspund de buna aprovi
zionare cu semințe a pieței. De men
ționat că cetățenii așteaptă din partea 
Ministerului Comerțului Interior și 
Ministerului Agriculturii și Industriei 
Alimentare un răspuns concret, res
pectiv măsurile concrete pentru re
medierea operativă a deficiențelor 
semnalate.

Mihai IONESCU

AUODEINȚA IP O IB U CĂ A Scîllteii

CITITORII ÎNTREABĂ - redacția răspunde
ÎN CE CONDICI SE EFECTUEAZĂ TRANSFERUL 

ÎN INTERESUL SERVICIULUI?
La această întrebare pe care 

ne-au adresat-o mai mulți cititori 
am solicitat să răspundă tovarășul 
loan Hatmanu, consilier juridic șef 
în Ministerul Justiției.

în conformitate cu prevederile 
Codului muncii, o persoană încadra
tă in muncă poate fi transferată in 
interesul serviciului, de regulă în
tr-o altă unitate din aceeași ramu
ră, in vederea bunei funcționări a 
acesteia, in Condițiile legii. Astfel, 
așa cum arată art. 11 din Legea nr. 
1/1970 privind organizarea și disci
plina muncii in unitățile socialiste 
de stat, transferul se acordă — la 
cererea unității unde se transferă 
persoana încadrată în muncă — de 
către conducerea unității de la care 
pleacă, cu aprobarea organului ie
rarhic superior. Această aprobare 
nu este cerută in cazul transferului 
in interesul serviciului de la o insti
tuție centrală sau de la o unitate

® Asociația locatarilor are drept scop buna 
gospodărire a părților și instalațiilor de folosință 
comună ale clădirii, încasarea la timp a cotelor 
de contribuție la plata cheltuielilor comune și 
promovarea unei atitudini juste față de avutul 
obștesc și respectarea normelor de conviețuire so
cialistă. Asociația locatarilor are personalitate ju
ridică de la data înregistrării la administrația sau 
circumscripția financiară și reprezintă interesele 
membrilor săi în relațiile cu persoanele fizice și 
juridice. (Răspuns cititorilor Vasile Ciupală din 
Ploiești și Nicolae Mateescu din Slatina).

• Cheltuieli comune de folosință și întreținere 
la locuințe. Scutiri. Persoanele care lipsesc din 
imobil, una sau mai multe luni, dacă au anunțat 
in scris despre aceasta comitetul asociației loca

tarilor, nu participă în lunile respective la plata 
cheltuielilor aferente consumului de apă, taxei de 
canalizare, consumului energiei electrice necesare 
funcționării crematoriului, combustibilului necesar 
preparării apei calde) ridicării gunoaielor și vi
danjorii. (Răspuns solicitat de Victor Gavrilaș, 
bloc 03, cartier Hipodrom, Brăila).

• întreruperea vechimei in muncă. Desfacerea 
contractului de muncă din inițiativa persoanei în
cadrate (demisia) întrerupe vechimea în muncă 
și în aceeași unitate. In această situație, în primii 
doi ani de la reincadrarea in muncă, persoana 
în cauză va primi concediul de odihnă redus. Ja,.. 
durata sa minimă. (Răspuns la întrebarea citita- 
rului Constantin Neacșu din comuna Drăgănești,'^ 
județul Olt).

CUM AU FOST SOLUȚIONATE SCRISORILE ADRESATE REDACȚIEI
In secția combinatului s-a reinstaurat

Analizînd o scrisoare referitoa
re la activitatea secției C.E.T.-ne- 
gt>u de fum din cadrai Combina
tului petrochimic Pitești, Consiliul 
județean al sindicatelor Argeș a 
trimis redacției răspunsul ur
mător :

Constatînd că în secția respecti
vă există unele manifestări de 
dezordine, că unele utilaje și unele 
aparate de măsură și control nu 
funcționau corespunzător, condu
cerea Combinatului petrochimic 
Pitești a intervenit pentru înlătu
rarea acestor neajunsuri. Astfel, 
s-au întreprins mai multe acțiuni, 
la care au fost antrenați toți lu

Opinia publică în sprijinul educației civice$1^0 ft
într-o scrisoare adresată redac

ției, Vasile Vatcu, din Buzău, stra
da Cazărmilor, a ridicat o problemă 
de larg interes cetățenesc. El atră
gea .atenția asupra unui proces de 
degradare, de cîtva timp, a zonei, 
atit de atrăgătoare, în care se află 
vechiul și mult căutatul punct de 
recreare al orașului — așa-numi- 
tul „Crîng" — rămășiță a codrului 
Vlăsiei, cu specii rare de plante și 
arbuști. Construindu-se modernul 
cartier cu același nume în preajma 
sa, cu vremea, unii localnici au 
găsit cu cale să depoziteze în pe
rimetrul parcului resturi menajere.

Laurențiu Gyorgydeak, muncitor 
la Fabrica de cherestea din comu
na Zăvoi, județul Caraș-Severin, a 
semnalat redacției într-o scrisoare 
unele forme de neglijență față de 
avutul unității. Sesizarea fiind ve
rificată la fața locului de Consiliul 
județean al sindicatelor, a rezultat 
că nu in toate cazurile materialul

• Departamentul căilor ferate 
din Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor : Propunerea
cititorului Constantin Berbec din 
Iași de a se prelungi peroanele în 
stațiile C.F.R. Buziaș și Iași, ca 
dealtfel și in multe alte stații, a 
fost reținută pentru soluționare. 
Lucrările vor fi introduse în pla
nurile de investiții ale regionale
lor respective și executate eșalo
nat. De asemenea, propunerea pri
vind dotarea vagoanelor de dormit 
cu scări pliante, mobile, care să 
fie utilizate la coborârea și urcarea 
călătorilor, va fi analizată de per

O poveste cu... sare
în luna decembrie anul trecut — 

aflăm dintr-o scrisoare trimis& pe 
adresa rubricii de corespondentul 
voluntar Vasile Tonu — coopera
tiva agricolă de producție Cotea- 
na, județul Olt, a fost anunțată că 
în stația C.F.R. Slatina a sosit 
pentru această unitate o cantitate 
de 60 tone sare bulgări. Cum con
ducerea cooperativei agricole nu 
făcuse nici o comandă în acest 
sens — unitatea se aprovizionează 
cu cantitatea, de sare de care are 
nevoie pentru sectorul zootehnic 
de la magazinul din comună, la un 
preț mai ieftin — ea nu a trimis 
pe nimeni să preia sarea. După 
mai multe discuții purtate la di
recția agricolă județeană, C.A.P. 
Coteana a trebuit, totuși, să preia 
cele 60 tone de sare bulgări de 
care, repetăm, nu are nevoie și 
pe care a transportat-o, spre sfir- 
șltul lui ianuarie, de la Slatina la 
Coteana, cale de 20 km.

Ca urmare a intervenției Comi
tetului județean Olt al P.C.R., se
sizat de redacție, lucrurile s-au 
lămurit. De fapt, sarea era desti
nată cooperativelor agricole din 
cadrai consiliului agroindustrial de 
stat șl cooperatist Valea Mare. Ca 
urmare a depistării adevăratului 
destinatar s-au luat măsuri pen
tru redistribuirea ei către respec
tivele unități. Cum rămine însă cu 
cheltuielile făcute de C.A.P. Co
teana, cu locațiile plătite și trans
portul fără rost ? N-ar trebui ca 
acestea să fie suportate de către 
cei care au produs încurcătura 7

cu statut de centrală, fiind suficient 
acordul conducerii celor două uni
tăți (cea de la care pleacă și cea la 
care vine persoana transferată).

Legea prevede și alte situații care 
constituie transfer in interesul ser
viciului : trecerea unei persoane în
cadrate in muncă de la o unitate la 
alta prin actul de numire al orga
nului superior competent ; trecerea 
unei persoane încadrate in muncă 
la o altă unitate ca efect ăl reor
ganizării persoanei juridice (prin 
fuziuni sau absorbții, diviziunea 
patrimoniului între mai multe uni
tăți ori desprinderea unei părți din 
patrimoniu și transmiterea acestuia 
uneia sau mai multor unități).

Menționăm că transferul in inte
resul serviciului nu poate avea loc 
în cazul în care persoana ce ur
mează a fi transferată nu este de 
acord pentru motive de sănătate, 
dovedite cu certificat medical, pre

PE SCURT

crătorii secției, pentru a se face 
ordine în ateliere și la toate locu
rile de muncă, pentru repararea, 
buna întreținere și asigurarea 
funcționării în regim economic a 
cazanelor și turbinelor, in așa fel 
încît aportul acestora în producția 
de energie a uzinei să fie tot mai 
mare. S-a acordat o deosebită 
atenție calității lucrărilor de repa
rații și revizii, recuperării și refo- 
losirii unor piese și subansamble.

în timpul controlului efectuat pe 
baza sesizării s-au luat măsuri 
pentru montarea aparaturii de mă
sură și control și asigurarea func
ționării acesteia în concordanță cu 

obiecte devenite inutilizabile în 
gospodărie, creîndu-se astfel, în 
oaza de verdeață a „Cringului" 
nedorite „pete negre" ; pe de altă 
parte, spațiile de joacă pentru co
pii ajunseseră, la rindul lor, într-o 
stare necorespunzătoare.

Informat despre o asemenea si
tuație, Consiliul popular al muni
cipiului Buzău arată in răspunsul 
trimis redacției că aspectele sem
nalate sînt conforme cu realitatea 
și că se vor lua măsuri pentru ca 
deteriorarea „Cringului" să fie sto
pată. Astfel, se vizează prin felu
rite forme — dezbateri în cadrul 

Materia primă - păstrată cu grijă!
lemnos ce se debitează într-un 
schimb este introdus la aburit, ră- 
mînînd chiar nestivuit, în voia in
temperiilor. Prin hală și prin de
pozit există scinduri și dulapi de 
fag aruncați la întimplare, în loc 
să fie stivuite. De asemenea, nu 
toate stivele cu material lemnos 
sînt acoperite spre a fi adăpostite. 
Toate aceste aspecte au fost discu

SPICUIRI DIN RĂSPUNSURI
sonalul de specialitate pentru a-și 
găsi rezolvarea.

® Comitetul executiv al Consi
liului popular al județului Ialomi
ța : Ca urmare a scrisorii adresate 
„Scinteii" de cititorul Nicolae Vic
tor, s-a stabilit cu conducerea 
I.A.S. Vlădeni ca pină la începutul 
lunii mai a.c. să se efectueze re
parații la toate clădirile din incin
ta unității, să se execute lucrări 
de întreținere a dramurilor de 
acces, să se planteze pe alei pomi 
ornamentali. De asemenea, in co
mună se va realiza modernizarea 
unor străzi laterale prin pietruirea 
acestora. 

„GOSPODARII..."

- Incă puțin, și vă refacem spațiul verde distrus I I I
Desen de ADRIAN ANDRONIC

Președintele asociației de locatari nr, 268 (blocurile SD 4 A și 
SD 4 B) de pe strada Siderurgiștilor din Galați, Tudorel Borisenca, ne-a 
semnalat că o parte din spațiul verde și numeroși pomi plantați și 
întreținuți cu grijă de locatari au fost distruși de constructorii de Io 
șantierul nr. 5, care au amplasat in zonă barăci, circulare, materiale 
etc. „In loc să caute alte soluții pentru organizarea șantierului, ei au 
stricat fără milă ceea ce locatarii au amenajat cu multă trudă - se 
spune în scrisoare. Așteptăm sprijin pentru ca cei care ne-au distrus 
spațiul verde să-l reamenojeze pe cheltuiala lor".

Rubrică realizată de Gheorghe PÎRVAN

cum și in alte situații temeinic jus
tificate. Hotărîrea asupra temeini
ciei motivelor este de competența 
organului ierarhic superior. Desi
gur, oricit de temeinic ar fi refuzul 
persoanei încadrate in muncă de a 
fi transferată la o altă unitate, aces
ta. nu poate produce efecte in cazul 
încetării persoanei juridice prin co
masare, divizare sau dizolvare. Este 
motivul pentru care Legea nr. 1/1970 
prevede că persoana încadrată in 
muncă pe baza unui contract pe 
durată nedeterminată își păstrează 
vechimea neîntreruptă în aceeași 
unitate, dacă se reîncadrează in 
termen de 90 de zile de la desface
rea contractului de muncă din cau
za încetării activității unității, re
ducerii personalului ori în cazul in 
care nu-i mai era necesară unității, 
fără ca motivele ce determină a- 
ceasta să-i fie imputabile.

spiritul de ordine
cerințele unui regim sever de eco
nomii. S-a dispus, totodată, o mai 
bună repartizare a personalului 
muncitor, a tehnicienilor și maiștri
lor, in funcție de necesitățile acti
vității de producție, asigurindu-se 
asistența tehnică corespunzătoare 
în toate schimburile.

De asemenea, în răspuns se men
ționează că s-au luat măsuri pen
tru îmbunătățirea condițiilor de 
muncă, a activității microcantinei 
din incinta secției, pentru contro
lul sistematic al stării de sănătate 
a personalului, pentru înlocuirea 
și repararea instalațiilor defecte 
de la dușuri și băi.

„Tribunei democrației", adunări 
cetățenești, intervenții în presa lo
cală etc. — dezvoltarea unei ample 
opinii cetățenești, de masă, prin 
care să fie combătute cazurile de 
comportament necorespunzător și, 
uneori, iresponsabil, al unora din 
locuitorii municipiului. Se are în 
vedere stricta aplicare a preve
derilor legale care au statornicit 
cu claritate că buna gospodărire 
și întreținere a urbei este o înda
torire cetățenească de prim ordin, 
necesitînd contribuția și eforturile 
fiecăruia în parte și ale tuturor.

tate de conducerea fabricii, 
maiștrii și cu personalul din hala 
gatere și depozitul de cherestea, 
Stabilindu-se măsuri ca tot mate
rialul debitat într-o zi să fie in
trodus in aburitori, iar cînd se de
bitează mai mult decit capacitatea 
acestora, materialul rămas să fie 
stivuit și acoperit cu grijă.

• Comitetul municipal Brașov 
al P.C.R. : Pentru întărirea ordi
nii și disciplinei în sectorul depo
zite din cadrul întreprinderii „Hi
dromecanica" din localitate, a răs
punderii fiecărui lucrător pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce Ie are, 
s-a stabilit ca, sistematic, comite
tul de partid și consiliul oame
nilor muncii din unitate să efec
tueze controale în toate schimbu
rile, să analizeze lunar sau ori de 
cite ori este nevoie problemele le
gate de aprovizionarea, depozitarea 
și asigurarea cu materii prime și 
materiale a secțiilor de producție.

o
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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la consfătuirea de lucru cu cadre de conducere și alți oameni ai muncii din industria petrolului

(Urmare din pag. I)— cu toate problemele ce decurg de aici — trebuie să ducă la o mai bună soluționare a problemelor complexe legate de extragerea petrolului.Schelele trebuie să-și îndeplinească în condiții mai bune rolul lor în coordonarea și în soluționarea unor probleme de ordin mai general, în buna funcționare a brigăzilor. Dar, repet, consider că brigada trebuie să constituie unitatea de bază a producției ; de activitatea ei depinde realizarea planului de producție. Fiecare brigadă trebuie să aibă planul propriu, în raport de numărul de sonde, de producția medie care se obține și de rezervele existente în zona respectivă — pentru că media de care s-a vorbit aici nu poate fi aplicată în mod uniform, deoarece avem brigăzi, sonde, care dau producție de 10—15 și chiar de 20 de ori mai mare decît această medie. Cînd am vorbit de această medie m-am referit la brigăzile, la sondele care dau astăzi o producție mică, de 2—3 tone. Deci, n-aș dori să se rămînă cu impresia că trebuie să aplicăm această medie, în mod mecanic, pe toate brigăzile și pe toate sondele. Deci programul trebuie făcut diferențiat, pornind de la capacitatea și rezervele de producție, astfel încît, printr-o bună organizare și desfășurare a activității, să obținem maximum din fiecare .sondă, în fiecare brigadă. In aev ă’privință, trebuie îmbunătățită și activitatea trusturilor, cărora li s-au acordat atribuții noi, li s-au dat și forțele necesare pentru desfășurarea activităților directe în zona de care se ocupă.în mod deosebit este necesară creșterea răspunderii Ministerului Petrolului. Conducerea ministerului trebuie să înțeleagă bine că poartă răspunderea nemijlocită pentru realizarea pe țară a programului petrolier și că trebuie să acționeze cu mai multă răspundere și operativitate în soluționarea problemelor privind îndeplinirea în cele mai bune condiții a acestui program.Sarcini importante revin activității de cercetare și fpraj. Avem un institut cu aproape 2 000 de oameni, plus cei de la punctele de lucru din teritoriu. Sînt unele rezultate pozitive ; am discutat pe scurt aceste probleme cu prilejul vizitei la institutul din Cîmpina. Consider însă că sînt necesare măsuri foarte serioase în ce privește mai buna organizare a' activității' institutului, pe sectoarele principa

le, legate de asigurarea producției de petrol. Nu doresc să intru acum în amănunte în această privință, dar este necesar ca, în spiritul celor ce am discutat, ministerul și institutul să stabilească măsurile necesare privind îmbunătățirea întregii activități a institutului, în toate sectoarele.La consfătuire participă un număr foarte mare de activiști, de cadre de bază din petrol. Ieri am vizitat, desigur, numai o schelă și o brigadă, dar am trecut prin multe schele și brigăzi. Petroliștii, prin felul lor de muncă, ar trebui să fie un model de disciplină și de organizare, de bună gospodărire ! înfăptuirea programului stabilit de Conferința Națională cere întărirea răspunderii, ordinii și disciplinei în producție și muncă, a spiritului gospodăresc în buna organizare și desfășurare a întregii activități. Avem totuși o bază tehnică puternică, modernă. Ea trebuie însă bine gospodărită, bine îngrijită și folosită. Consider că, în acest domeniu, sînt stări de lucruri care nu pot să mulțumească pe nimeni, nici chiar pe dumneavoastră. în primul rînd pe dumneavoastră, pe cei din petrol nu trebuie să vă mulțumească felul cum este gospodărită, folosită și întreținută baza tehnico- materială de care dispunem.Este, într-adevăr, necesar ca industria constructoare de mașini să acorde și mai multă atenție ridicării nivelului tehnic și calitativ al utilajelor, al sapelor, al tuturor produselor. Există asemenea preocupări și avem și rezultate bune în această privință ; însă, oricît de bune ar fi utilajele, dacă ele nu sînt întreținute și îngrijite în mod corespunzător nu pot da rezultatele așteptate. Au fost stabilite programe de măsuri, sarcini mari pentru construcția de mașini spre a asigura tot ce este necesar pentru dotarea activității de foraj și de extracție. Au fost stabilite, de asemenea, programe de măsuri pentru Ministerul Metalurgiei, pentru Ministerul Chimiei — principalele ministere care trebuie să livreze materiale, o serie de substanțe chimice în vederea bunei desfășurări a activității în petrol. Avem tot ce este necesar pentru realizarea acestor programe de către ministerele respective. Se impune o mai bună colaborare între Ministerul Petrolului și aceste ministere, între Institutul de cercetare a petrolului și institutele din ministerele respective, pentru stabilirea condițiilor tehnice, de 

calitate ale unor materiale și utilaje.Este evident că cei care folosesc mașinile, utilajele, aparatura și alte mijloace necesare trebuie să aducă o contribuție foarte importantă la stabilirea parametrilor acestora, pentru ca unitățile producătoare să le realizeze conform cerințelor.Se impun însă măsuri pentru organizarea bunei întrețineri și a reparațiilor în Ministerul Petrolului. Sînt o serie de întreprinderi care au sarcini în această privință. Vor trebui dezvoltate și întărite atelierele din schele și din trusturi, dar eu mă refer în mod deosebit la cele din schele. Va trebui ca înseși brigăzile să dispună de mijloacele necesare pentru întreținerea, intervențiile și reparațiile curente. De aceea am și stabilit, mai cu seamă în brigăzile noi, o conlucrare strînsă cu centrele de mecanizare a agriculturii, care dispun și de mijloacele corespunzătoare. Să unim, în aceste centre, toate mijloacele necesare pentru a putea satisface și rezolva mai rapid o serie de probleme legate de buna întreținere, de reparațiile care trebuie făcute.Se impune să stabilim reguli mult mai ferme și mai clare pentru buna funcționare a brigăzilor, a schelelor, a trusturilor. Să fie revăzute regulamentele de funcționare și adaptate noii structuri organizatorice, dar și noilor răspunderi ce revin brigăzilor și schelelor ca unități de bază în producție.în acest sens, sînt necesare măsuri foarte serioase în direcția pregătirii profesionale, a perfecționării și reciclării cadrelor existente. Am impresia că ministerul nu a acordat atenția necesară pregătirii corespunzătoare a cadrelor. Pregătirea sondorilor, de exemplu — care au un rol important — nu este la un nivel corespunzător. Problemele acestea au fost lăsate pe planul doi și nu se înțelege că noi nu putem avea petrol fără cadre bine pregătite din toate punctele de vedere.Desigur, pe ansamblu, avem multe cadre cu o pregătire foarte bună — ingineri, maiștri, sondori și altele — dar preocuparea pentru pregătirea cadrelor nu este la nivelul cerințelor actuale. Este evident, era mult mai simplu cînd petrolul se găsea la 500, la 700 sau la 1 200 de metri adîncime. Alte probleme se pun cînd acesta se găsește Ta 3 000, la 5 000 metri sau la o adîncime și mai mare ; se cere 

altă pregătire tehnică și profesională, altă preocupare de a asigura cadrelor calificarea și cunoștințele necesare în această privință. De a- ceea trebuie ca, odată cu măsurile luate privind îmbunătățirea organizării, să stabilim un program foarte serios de pregătire a cadrelor, de reciclare a acestora, pornind de la cursurile pe schelă. Schela trebuie să fie și un centru de. reciclare și pregătire profesională. Inclusiv în cadrul brigăzii, trebuie să se asigure unele cursuri de pregătire profesională, materiale și tot ce este necesar pentru ridicarea nivelului de cunoștințe profesionale și tehnice.Pentru realizarea programului adoptat de Conferința Națională hotărîtoare sînt măsurile de pregătire a cadrelor. Pînă la urmă însă măsurile organizatorice pe care le-am stabilit își pot spune cuvîntul numai în raport de activitatea oamenilor. Oamenii sînt cei care hotărăsc întreaga activitate ! Este, deci, necesar să ne ocupăm foarte serios și să stabilim măsurile ce se impun în vederea bunei pregătiri profesionale, tehnice, a ridicării nivelului de cunoștințe al tuturor celor care trebuie să lucreze în petrol.Odată cu aceasta, trebuie să ne preocupăm de a asigura condiții bune de viață, în raport cu tot ceea ce este stabilit. De aceea, legarea unor brigăzi cu centrele de mecanizare sau cu alte unități economice din zonă va asigura, atît din punct de vedere tehnic, al organizării mai bune și al soluționării rapide a unor probleme, cît și din punct de vedere al condițiilor de viață, satisfacerea cu tot ce este necesar pentru buna desfășurare a întregii activități.în consfătuire s-au făcut o serie de propuneri. Fără îndoială că ele vor trebui analizate cu toată temeinicia și luate toate măsurile de către minister, de guvern, astfel ca toate organele centrale care au răspunderi și trebuie să se preocupe de asigurarea bazei tehnico-ma- teriale, de pregătirea profesională, tehnică și de soluționarea tuturor problemelor de muncă și de viață din petrol, să-și îndeplinească în cele mai bune condiții sarcinile care le revin. Dar, repet, orice vor face alte ministere, rolul principal îl au petroliștii, îl au organizațiile din petrol, brigăzile, schelele, trusturile, Ministerul Petrolului. Trebuie să facem ca în activitatea acestor unități să se producă rapid o îmbunătățiri a muncii, creșterea 

răspunderii, a operativității, a ordinii și disciplinei. Și sînt convins că stă în puterea petroliștilor să facă acest lucru ! (Aplauze pu
ternice, prelungite).în raport cu noua organizare, s-au stabilit și unele măsuri de îmbunătățire a activității de partid, a organizațiilor de tineret și sindicale. Trebuie să spunem deschis, la această consfătuire, că nici organizațiile de partid nu și-au îndeplinit în bune condiții sarcinile și rolul pe care îl au în acest important sector de activitate. Am în vedere ca, în noua organizare, să eliminăm pe cît posibil existența unei schele pe mai multe județe, pentru a întări răspunderea fiecărui județ asupra activității și pentru a nu se mai veni cu justificarea că organizația e pe alt teritoriu și că n-are competență să se ocupe de soluționarea problemelor. Chiar acolo unde avem o singură brigadă pe teritoriul unui județ, comitetul județean de partid trebuie să conducă nemijlocit activitatea brigăzii și să răspundă de felul în care aceasta își desfășoară munca și își realizează producția, în general, toate comitetele județene de partid pe teritoriul cărora se găsesc unități petroliere, de producție sau de foraj trebuie să conducă nemijlocit viața de partid din aceste unități, să răspundă direct de felul cum se desfășoară întreaga activitate.înfăptuirea programului în domeniul petrolier este nemijlocit legată și de îmbunătățirea activității de partid, a comuniștilor din fiecare brigadă, schelă, trust, din minister, a muncii organizațiilor și comitetelor de partid, a comitetelor județene de partid. Trebuie să obținem o îmbunătățire radicală a creșterii rolului organizațiilor de partid în acest sector de activitate. Să înțelegem, tovarăși, că a vorbi de rolul conducător al partidului în industria petrolieră înseamnă, pînă la urmă, a asigura ca fiecare sondă să dea petrol, ca fiecare sondă forată să ajungă cît mai repede la adîncimea unde se găsește petrol și să fie pusă cît mai rapid în producție.Sînt necesare, de asemenea, măsuri pentru intensificarea muncii politico-educative, ținînd seama de condițiile și de dispersarea care există în petrol în ce privește locurile de muncă. Și în domeniul muncii educative, fiecare brigadă trebuie să fie și un centru al activității politico-educative, al ridicării conștiinței revoluționare, al 

formării omului nou, constructor al socialismului. Aceasta trebuie să se reflecte nu în general, ci în munca fiecărei unități, în felul în care oamenii muncii dintr-un sector sau altul acționează pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin în cadrul diviziunii sociale a muncii din societatea noastră. într-un cuvînt, este necesar să luăm un complex de măsuri organizatorice, tehnice, politice, educative, materialei pentru a asigura înfăptuirea programului stabilit de Conferința Națională. Numai unele din aceste măsuri, fără a avea în vedere întregul complex, nu vor duce la rezultatele pe care le așteptăm.Dispunem, în petrol, de un puternic detașament de oameni ai muncii, cu vechi tradiții revoluționare. Dispunem de cadre de muncitori cu o înaltă calificare, de ingineri, de tehnicieni, deci de o forță puternică, care poate — și trebuie — să determine lichidarea într-un timp scurt a lipsurilor, a stărilor de lucruri negative și să asigure îmbunătățirea muncii, ridicarea activității din toate sectoarele la nivelul marilor cerințe puse de partid, de popor. în acest fel, vom asigura îndeplinirea de către acest puternic detașament revoluționar de oameni ai muncii a sarcinilor de mare răspundere care le revin în societatea noastră socialistă. 
(Aplauze puternice, prelungite).Să se acționeze cu toată hotărî- rea, într-un spirit revoluționar, patriotic și să se facă totul pentru înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al XII-lea, ale Conferinței Naționale în domeniul e- nergetic, pentru asigurarea independenței energetice a țării și creșterea contribuției industriei petroliere la dezvoltarea generală a patriei noastre! (Aplauze puterni
ce, prelungite).Trebuie să se acționeze în așa fel încît acest puternic detașament de oameni ai muncii să demonstreze în practică, că ocupă un loc important și continuă să rămînă unul din detașamentele fruntașe ale clasei noastre muncitoare, care e hotărît să facă totul pentru a răspunde chemării partidului și poporului, pentru a servi interesele patriei și a contribui la întărirea forței sale economice, materiale, la ridicarea bunăstării întregului nostru popor, la întărirea independenței și suveranității țării ! 
(Aplauze puternice, prelungite; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).Nu doresc să mă refer acum la 

problemele internaționale; vă sînt bine cunoscute. Cunoașteți bine politica externă a partidului nostru, de colaborare și de pace, de asigurare a dreptului vital al popoarelor la existență, la independență, la pace. Dar trebuie să spun că cea mai bună contribuție pe care petroliștii, toți oamenii muncii din patria noastră o pot aduce la îndeplinirea acestei politici, este să se asigure țării mai mult petrol, să acordăm mai multă atenție problemelor eficienței economice, rentabilității. Să facem în așa fel încît întreaga noastră economie să se dezvolte într-un ritm tot mai puternic și să ridicăm patria noastră pe noi culmi de progres și civilizație! întărirea bazei economice a societății noastre socialiste, ridicarea bunăstării materiale și spirituale a poporului constituie contribuția cea mai importantă la politica de pace, de independență, la asigurarea înaintării patriei noastre în rînd cu toate națiunile lumii, pe calea progresului economic și social, la dezvoltarea ei independentă și suverană! (Aplauze 
puternice, prelungite; se scandea
ză îndelung „Ceaușescu — pace!“).în încheiere, doresc să subliniez încă o dată că este necesar ca, întorși la locurile de muncă, să discutați cu toți oamenii muncii, cu toate colectivele, să asigurați măsurile corespunzătoare în vederea înfăptuirii programului de creștere rapidă a producției de petrol și gaze. Să facem în așa fel încît fiecare brigadă, fiecare schelă să devină o unitate puternică care să poată demonstra cu mîn- drie că știe să-și îndeplinească răspunderea față de popor, față de patrie! (Aplauze puternice, pre
lungite).Avînd convingerea că toți parti- cipanții Ia consfătuire, toți oamenii muncii din petrol vor acționa cu toată răspunderea și hotărîrea, doresc să vă urez dumneavoastră, tuturor oamenilor muncii din industria petrolului, succese cît mai mari în întreaga activitate, multă sănătate și multă fericire! (Aplau
ze și urale prelungite; se scan
dează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R."! într-o atmosferă de pu
ternică însuflețire și unitate in 
jurul partidului, toți cei prezenți 
în sală se ridică în picioare și o- 
vaționează îndelung pentru Parti
dul Comunist Român, pentru Co
mitetul său Central, pentru secre
tarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nîcolae Ceaușescu).

LUCRĂRILE CONSFĂTUIRII
(Urinare din pag. I)
rea acestor unități,- astfel încît 
ele să funcționeze ca între
prinderi titulare de plan, pe prin
cipiul autogestiunii economico-fi- 
nanciare. Vorbitorii au apreciat că 
prin acordarea de atribuții sporite, 
prin dotarea cu mijloace și pîrghii 
tehnico-economice necesare des
fășurării activității de producție, 

fprin deplasarea sediului unor sche- 
în centrul zonei de producție, 

sint asigurate condițiile îndeplinirii 
sarcinilor de plan. A fost exprima
tă, totodată, voința fermă a tutu
ror colectivelor de muncă de a face 
totul pentru realizarea exemplară a 
planului de producție, pentru gos
podărirea mijloacelor materiale și 
bănești, înfăptuirea investițiilor, in
troducerea largă a tehnicii noi.

In cursul, dezbaterilor, a fost 
subliniat rolul trusturilor in coordo
narea schelelor de producție petro
lieră și de foraj. S-a evidențiat că 
măsura adoptată ca trusturile de 
petrol să dispună de organizații de 
construcții-montaj proprii ampli
fică răspunderea lor in ceea ce pri
vește realizarea programelor de in
vestiții, obligă la crearea neîntâr
ziată a tuturor condițiilor desfășu
rării in ritmul prevăzut a lucrări
lor, la asigurarea personalului, ela
borarea de documentații, buna uti
lizare a mijloacelor tehnice din do
tare, la aprovizionarea ritmică cu 
utilajele și materialele necesare. .

Evidențiind caracterul profund 
stimulativ al noilor măsuri, vorbi
torii au arătat că ele determină 
creșterea răspunderii- tuturor oa
menilor muncii din industria petro

lului pentru îndeplinirea sarcinilor 
de plan Și legarea directă a retri
buției lor de volumul producției de 
țiței și gaze realizat.

A fost analizată, totodată, in spi
rit critic și autocritic, cu răspun
dere și exigență, activitatea desfă
șurată în industria petrolului pe 
primii doi ani ai cincinalului, ară- 
tindu-se că rezultatele obținute nu 
sint pe măsura condițiilor create, 
la nivelul cerințelor care se pun 
astăzi in fața dezvoltării bazei ener
getice a țării, tn acest sens, s-a 
subliniat necesitatea ca unitățile 
petroliere să acționeze cu toată ho
tărîrea pentru îndeplinirea ritmică 
a tuturor indicatorilor de plan, pen
tru punerea in funcțiune a sondelor 
care așteaptă probe de producție, 
intervenții și reparații capitale, pen

tru- creșterea potențialului celor, 
aflate in exploatare, astfel incit ex
tracția zilnică de țiței să sporească 
in mod considerabil.

Participanta la dezbateri s-au an
gajat să urmărească îndeaproape 
scurtarea timpului de foraj al noi
lor sonde, prin sporirea vitezei de 
săpare și îmbunătățirea tehnicii și 
tehnologiilor existente, precum și 
reducerea duratei de intervenții. In 
același timp, s-a menționat că se 
va acorda o atenție deosebită unei, 
cit mai bune îngrijiri, gospodăriri 
și. utilizări a bazei tehnico-mate- 
riale.

S-a insistat, de asemenea, asu
pra importahfei creșterii factoru
lui de recuperare a țițeiului, ceea 
ce contribuie la realizarea produc
ției prevăzute de țiței.

Vorbitorii au arătat că se-impune 
fia cercetătorii și proiectdnții, . din 
.cadrul Ministerului Petrolului să 
colaboreze strins cu. cadrele de 
specialiști din schele, .cu celelalte 
institute și cu Ministerul Geologiei 
pentru punerea mai rapidă in va
loare a zăcămintelor nou descope
rite și pentru exploatarea lor după 
tehnologii corespunzătoare, in ve
derea creșterii producției de hidro
carburi.

In cadrul dezbaterii a fost pus in 
evidență faptul că îndeplinirea 
prevederilor de plan impune asi
gurarea necesarului de personal în 
brigăzile de producție petrolieră și 
în brigăzile de foraj, creșterea 
continuă a. pregătirii profesionale 
a tuturor celor care lucrează in 
industria petrolului. S-a scos, 

totodată, în evidență necesitatea 
întăririi răspunderii, ordinii și dis
ciplinei . în producție și în muncă.

In intervențiile lor, numeroși 
vorbitori au propus o mai strînsă 
colaborare a Ministerului Petrolu
lui cu ministerele metalurgiei, in
dustriei construcțiilor de mașini, 
industriei chimice, cu toate unită
țile furnizoare, cerind respectarea 
fermă a termenelor de livrare, 
precum și ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al utilajelor, insta
lațiilor, materialelor și produselor 
destinate industriei petroliere.

Primit cu puternic entuziasm, în 
încheierea lucrărilor consfătuirii a 
luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvintarea conducătorului parti
dului și statului a fost urmărită 

cu deosebit interes, cu deplină 
aprobare și satisfacție și sublini
ată, in repetate rinduri, cu vii și 
îndelungi aplauze, cu urale și 
ovații.

însuflețiți de îndemnurile mobi
lizatoare adresate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, participanții au 
exprimat angajamentul ferm al 
destoinicului detașament al petro
liștilor ca, folosind cadrul organi
zatoric creat prin aplicarea noilor 
măsuri, să dea patriei cit mai mult 
țiței, aducîndu-și astfel o contri
buție tot mai importantă la lărgi
rea bazei energetice și de materii 
prime a țării, la dezvoltarea neîn
treruptă a economiei naționale, la 
ridicarea patriei pe trepte tot mai 
înalte de progres și civilizație so
cialistă.

A ÎNCEPUT DIN PLIN 
CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ

RITMUL ÎNSĂMÎNȚÂRILOR 
TREBUIE MULT INTENSIFICAT!

Agricultorii harnici se grăbesc
Miercuri 9 martie. De dimineață, 

un soare cald, generos, confirmă că 
pe meleagurile Giurgiului primăvara 
și-a intrat deplin in drepturi. Este 
un lucru confirmat, dealtfel, și de 
activitatea intensă de pe ogoare. 
Practic, se lucrează cu toate forțele 
la pregătirea terenului, la fertilizat 
și erbicidat, la insămînțări. Este o 
imagine care avea să ne însoțească 
pe parcursul întregului traseu care 
a cuprins aproape tot județul. Pre
tutindeni am avut același sentiment. 
Și anume că oamenii se grăbesc. 
De ce ?

— Condițiile din acest început de 
primăvară ne obligă să grăbim semă
natul — ne spune tovarășul Gheorghe 
Nițu, directorul general al direcției 
agricole județene. Lipsa precipita
țiilor impune să comprimăm la ma
ximum termenele de execuție a lu
crărilor. Altfel spus, este nevoie să 
însămințăm toate culturile cit mai 
repede și într-un timp cît mai scurt. 
Și sîntem pregătiți să realizăm acest 
lucru. Avem arată din toamnă toată 
suprafața. Semințele au fost asigu
rate în totalitate și se află în unită
țile agricole. în toate unitățile agri
cole au fost organizate tabere de 
cimp pentru parcarea tractoarelor și 
mașinilor agricole pe timpul campa
niei. Au fost constituite 556 de agre
gate combinate, cu care se execută 
2—3 lucrări la o singură trecere a 
tractorului. Toate acestea ne permit 
să ne adaptăm rapid la condițiile 
specifice din această primăvară. Pînă 
acum s-a lucrat sporadic. De azi insă, 
toate forțele umane și mecanice sînt 
în cimp, la semănatul plantelor fu
rajere, al mazărei, la plantarea legu
melor, la pregătirea terenului și erbi
cidat. Nu mai avem timp de așteptat.

...Nu mai este timp de așteptat. In
tr-adevăr,. felul in care se acționează 
dovedește că specialiștii din toate 
unitățile agricole au înțeles că insă- 
mînțarea culturilor din prima ur
gență se află sub semnul... urgenței.

Sintem pe malul Dunării la C.A.P. 
Braniștea. Timpul este frumos, dar 
un vînt puternic și uscat, care te pă
trunde, răscolește cimpul. Dintr-un 

Pînă ieri, în județul Giurgiu au fost semănate aproape 6200 de 
hectare cu culturi din prima epocă, din care 2300 hectare cu 
mazăre, 3050 hectare cu plante furajere și 700 hectare cu cartofi

început ne convingem că aici lucră
rile agricole de primăvară se află in 
plină desfășurare. La ferma nr. 1, 
condusă de Ileana Gherghina, ii gă
sim in cimp pe Uie Anculescu, pre
ședintele cooperativei, și pe Gheorghe 
Raita, inginerul-șef. Se plantează 
cartofii, lucrare executată pe 50 din 
cele 60 hectare planificate. Remar
căm organizarea exemplară a locului 
de muncă. Cartofii de sămînță sînt 
aduși cu atelajele, iar alimentarea 
mașinilor de plantat durează maxi
mum 4—5 minute. Au fost constituite 
și două echipe de cooperatori care 
îngroapă cartofii ce rămîn la supra
față în urma mașinilor de plantat. 
„Azi avem la lucru toată forța de 
muncă din cooperativă — la repicat 
de răsaduri. ’ Ia plantarea cartofilor, 
la fertilizat și alte lucrări din cimp

RAIDUL NOSTRU ÎN JUDEȚUL GIURGIUJ
— ne spune tovarășul Gheorghe Rai
ta. Erbicidăm terenul pentru sfecla 
de zahăr, iar după-amiază începem 
însămînțarea acestei culturi. Pentru 
a beneficia de umiditatea solului, 
ne-am propus ca cele 200 hectare 
planificate cu sfeclă de zahăr să le 
insămînțăm în numai patru zile."

Da, se lucrează intens și bine de 
ți-e mai mare dragul să privești 

cîmpul. Sosit între timp, tovarășul 
Gheorghe Martinescu, președintele 
consiliului agroindustrial, ne infor
mează despre activitatea din celelalte 
șase cooperative agricole — Cetatea, 
Remuș, Daia, Gostinu. Frățești și 
Oinacu— din acest consiliu. „Azi 
— ne spune dinsul — au fost mobi
lizați peste 1 000 de oameni la cu
rățirea terenului de resturile vege
tale. Asta fiindcă vrem să facem la 
semănat lucrări de foarte bună ca
litate. La C.A.P. Oinacu, 300. de 
cooperatori lucrează la plantarea ar
pagicului. In trei cooperative am 
început însămînțarea sfeclei de za
hăr. De mîine se va însămința sfe
cla de zahăr in toate cele șapte 
cooperative agricole din consiliu. 
Față de anul trecut, avem un avans 
la insămînțări de două săptămini, 

lucru ce se poate dovedi hotărîtor 
pentru realizarea și depășirea pro
ducțiilor planificate".

Indiscutabil, dintre urgențele aces
tor zile semănatul culturilor furajere 
se situează pe primul loc. La ferma 
Uzunu a I.A.S. Adunații Copăceni, 
discutăm cu Petre Roșu, șeful fer
mei. „Am început semănatul plan
telor furajere — un amestec de gra- 

minee și leguminoase, pentru înfiin
țarea unei pășuni cultivate pe 40 de 
hectare — ne spune interlocutorul. 
Temperatura din sol a ajuns la 4—5 
grade, iar pentru însămînțarea plan
telor furajere este nevoie doar de 
2 grade în sol. Mai mult, fiind vorba 
de semințe mici' care se încorporea
ză la 1—2 centimetri, trebuie să gră
bim însămînțarea pentru a nu pierde 
umiditatea din stratul superficial 
de sol“.

Aici, ca dealtfel în toate unitățile 
agricole pe unde am trecut, am re
marcat grija deosebită a specialiști
lor pentru a menține umiditatea din 
sol, pentru adaptarea tehnologiilor 
la condițiile actuale și executarea 
numai a acelor lucrări care contri
buie la conservarea apei din pămînt. 

Este de reținut in acest sens că la 
pregătirea terenului au fost excluse 
grapele, cu discuri, care „vintură" 
solul și-l usucă, folosindu-se în 
schimb numai combinatoarele. Tot 
in acest scop, pentru menținerea 
apei in sol, s-a hotărît ca toată su
prafața arată din toamnă să fie pre
gătită printr-o singură trecere.

In acest an, unitățile agricole din 
județul Giurgiu vor cultiva 10 500 
hectare cu legume. Este de reținut 
că s-au asigurat peste 200 milioane 
de fire de răsaduri, cantitate ce sa
tisface integral nevoile și asigură o 
rezervă de 15—20 la sută pentru si
tuații deosebite. Asociația legumico
lă Vedea, care cuprinde 2 100 hecta
re, '■ este reprezentativă pentru acti
vitatea ce se desfășoară acum in 
acest important sector. Directorul 
asociației, tovarășul Ion Barbu, ne 
explică că insămințările au inceput 
de mult. Mazărea a fost semănată 
pe 100 de hectare, pătrunjelul — pe 
10 hectare, iar arpagicul a fost plan
tat pe 20 hectare etc. „Problema 
care ne preocupă — ne spune in
terlocutorul — este ca în acest an 
să obținem producții și beneficii 
substanțiale".

Am înfățișat doar cîteva din cele 
constatate pe teren. Sint fapte de 
lucru obișnuite ce atestă însă că lu
crările agricole de primăvară se află 
în județul Giurgiu în plină desfășu
rare. Este un început bun, care dă 
garanția că in acest an se va reali
za cea mai scurtă campanie de în- 
sămînțare a culturilor de primăvară.

Aurel PAPADIUC 
Petre CRISTEA

CORESPONDENȚII „SCÎNTEIP TRANSMIT DIN JUDEȚE:

La I.A.S. Adunații Copăceni se însămînțează plantele furajere

A început plantarea car
tofilor timpurii. TimPul favorabil 
din aceste zile a permis ca, de 
miercuri, pe terenurile cooperativei 
agricole din comuna Lungulețu, ju
dețul Dîmbovița, să înceapă plan
tarea cartofilor timpurii. La această 
lucrare, care se execută manual, au 
fost mobilizați peste 400 de coopera
tori. Sint folosite 40 pluguri trase de 
cai pentru efectuarea brazdelor, iar 
transportul seminței se face cu 42 ate
laje. în prima zi au fost plantate 21 
hectare. (Gheorghe Manea).

Se extinde aria însămîn- 
țărilor *n județul Olt a început 
campania însămînțării culturilor din 
această primăvară. Primele suprafețe 
cu mazăre au fost însămînțate in 
Zonele de sud și de centru ale jude
țului. în aceste zile se intensifică și 
ritmul la pregătirea terenului, astfel 
încît să se creeze front de lucru se
mănătorilor. Peste tot au fost create 

tabere de parcare a mașinilor și trac
toare în cimp, au fost constituite 
agregate complexe de mașini agri
cole, ceea ce va contribui la grăbirea 
ritmului însămînțărilor. (Iancu 
Voicu).

Calitatea lucrărilor — în 
centrul atenției. A doua decada 
a lunii martie a marcat începerea 
campaniei de primăvară in unitățile 
agricole din județul Bihor. în fer
mele legumicole din Șimian și Și- 
lindru, din cadrul întreprinderii de 
producerea și prelucrarea legumelor 
„Arovit" Valea lui Mihai, pe solele 
nisipoase, mai zvîntate, s-a trecut, 

" începînd de miercuri, la semănatul 
mazării de grădină, cultură care va 
ocupa aici 1 100 hectare. Semănatul 
mazării a început și pe parcelele fer
melor legumicole de la Tulea, din 
cadrul I.P.I.L.F. „Avîntul" Oradea. 
Pe aproape 100 hectare din cele 300 
planificate, lucrarea a fost deja exe
cutată. (loan Laza).
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(XJNCEPȚIA T()VAIiĂȘl III MUOIAE CEAUȘESCU 
CU PRIVIRE IA ROLUL ISTORIEI 1N PROMOVAREA 

IDEILOR DE PACE ȘI COLABORARE ÎNTRE POPOARE
„Carte a neamului", istoria trebuie 

să fie „oglinda conștiinței poporului 
și a claselor, reprezentind experiența 
de viață și de luptă a maselor și 
conducătorilor lor“. Asemenea con
cepție superioară, științifică, mate- 
rialist-istorică nu a fost și nu este 
doar un enunț teoretic, ci o călăuză 
practică în toate acțiunile impor
tante ale secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, în 
tot ce a gîndit și a înfăptuit timp de 
peste 50 de ani de activitate și luptă 
neabătută și neobosită pentru drep
turi și dreptate în folosul celor ce 
muncesc, cu brațele și cu mintea, 
pentru înflorirea țării și fericirea 
poporului. Prețuirea istoriei adevă
rate, a istoriei maselor populare, a 
forțelor revoluționare, a celor ce 
făuresc de fapt istoria constituie 
parte organică a gîndirii și simțirii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, trăită 
cu intensitate și afirmată cu clarita
te în toate ocaziile, în toate împreju
rările. Se întregește, astfel, in chip 
armonios puternica personalitate a 
secretarului general al partidului. în 
sensul identificării cu trecutul po
porului din care s-a născut, cu lupta 
și idealurile acestuia de libertate și 
dreptate, unitate și suveranitate și, 
de asemenea, cu cele mai înalte 
idealuri ale întregii omeniri, de 
colaborare constructivă și de pace 
creatoare și binefăcătoare, pentru 
izbînda cărora se străduiește zi de zi, 
din zori și pînă-n noapte, fără clipă 
de răgaz, conjugînd într-o întrepă
trundere creatoare judecata pătrun
zătoare, gîndirea dialectică, îndrăz
neala revoluționară și responsabili
tatea comunistă față de problemele 
cardinale ale omenirii.

Convins de incontestabilul folos 
pentru prezent al valorilor mate
riale și spirituale însumate și sin
tetizate în tradiție, secretarul gene
ral al partidului, președintele țării, 
pretinde ca în elaborarea căilor de 
dezvoltare să se țină seama de tre
cutul istoriei, de tradițiile care, în 
fond, „sînt suma diferitelor concep
ții, a tot ceea ce popoarele au acu
mulat mai bun în trecutul lor de 
luptă și de dezvoltare spirituală. In 
acest sens, tradiția constituie un 
factor indispensabil al progresului. 
Nimic nu se poate construi ignorînd 
trecutul". Deoarece nu tot ce a fost 
în trecut a însemnat progres și a 
fost valoare, se cuvine o selecție 
judicioasă, în sensul de a se prelua 
numai ceea ce a fost bun și valoros, 
care, deci, în noile condiții, contri
buie la înaintarea societății. Aseme
nea concepție superioară cu privire 
la legătura dintre trecut, prezent și 
viitor constituie puntea trainică 
peste vremuri, legătura permanentă 
si consecventă între ceea ce a fost 
ieri valoare, ceea ce este astăzi și 
va fi mii ne. Neuitînd o altă lege a 
dialecticii, anume că ceea ce vine 
măi pe urmă este, în general, supe
rior față de ceea ce a fost mai îna
inte. Firul roșu călăuzitor sînt per
manențele și continuitățile istoriei 
poporului român, pagini de aur și de 
strălucire ale unei istorii eroice și 
dramatice în același timp, din ve
chimea îndepărtată pînă în contem
poraneitatea zilelor noastre, cu pre
lungiri în viitor, așa cum pretinde 
dialectica continuităților șl perma
nențelor, potrivit legilor și legităților 
istorice.

„Oglindă a societății", istoria se 
cuvine să reconstituie societatea în 
toată complexitatea sa. Altfel se 
ajunge la schematizare, iar schema
tizarea generează unilateralitate sau 
eroare chiar. De aceea, fenomenele 
istorice, procesele istorice, eveni
mentele și faptele istorice pretind a 
fi prezentate în contextul vieții eco
nomice și sociale, politice și cultu
rale. Numai astfel, afirmă tovaiășul 
Nicolae Ceaușescu, se poate înțelege 
în toată amploarea sa lupta revolu
ționară în general, implicit a po
porului român, pentru democrație, 
pentru pace și progres social.

Istoria, știință militantă, este re
pusă în legitățile sale, în concordan
ță deplină cu realitățile din trecut 
și Cu cele de astăzi, care se cuvine 
să le înfățișeze in chip veridic, cu 
luminile și umbrele lor, cu suișurile 
și coborîșurile, cu izbinzile și înfrîn- 
gerile. Viața din trecut și cea de

acum, din țara noastră și din toată 
lumea, se cuvine înfățișată așa cum 
s-a desfășurat și nu „după dorințele 
subiective ale oamenilor, nu după 
nevoile politice de moment, după 
criterii de conjunctură, ci așa cum 
s-au petrecut, corespunzător adevă
rului vieții", deoarece „valoarea 
unei istorii cu adevărat științifice 
constă în înfățișarea obiectivă a fap
telor, în interpretarea lor justă". 
Numai astfel istoria dobîndeșțe ca
racter de știință a societății care are 
drept obiect de studiu colectivitățile 
umane în evoluția lor fără oprire, 
omul ginditor și făuritor al tuturor 
bunurilor materiale și spirituale. 
Numai astfel istoria este o știință 
utilă, o știință călăuzitoare în înțe
legerea trecutului și prezentului, în 
intuirea viitorului. Numai așa isto
ria poate ajuta „omenirea contem
porană să înțeleagă mai bine legile 
obiective care guvernează societatea". 
Numai așa istoria poate sprijini, 
prin concluziile sale, „perfecționarea 
societății de azi, relația dintre state 
și națiuni, conlucrarea pașnică între 
popoarele lumii".

Relația dialectică dintre istorie și 
societate — fie din trecut, fie cea 
contemporană — este adeverită prin 
modul în care istoria reflectă proble
mele societății și modul cum socie
tatea prețuiește istoria. Pentru ca 
istoria să-și îndeplinească rolul său

greacă, elenistică și romană, cea 
geto-dacă și daco-romană, civiliza
ția medievală, arabă și precolumbia- 
nă din America Latină, civilizația 
mediteraneană, civilizația umanistă 
și luministă, cea modernă și contem
porană. Fiecare din aceste mari ci
vilizații este rodul geniului unor 
popoare, mai apropiate dih punct de 
vedere geografic în primele timpuri, 
la care se adaugă apoi împrumutu
rile și influențele reciproce dintre 
popoarele mai îndepărtate în spațiu.

Avînd drept temei asemenea ade
văruri, pledoaria tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru a le pune în va
loare în mod conștient și deliberat 
are însemnătatea unor coloane de 
susținere a edificiului societății 
omenești din trecut și a celei con
temporane. Așa cum făcea însuși 
secretarul general al partidului în 
numeroase ocazii. Ca. de pildă, 
atunci cînd sublinia influența puter
nică într-o cuprinzătoare zonă a 
lumii a civilizației tracice, influen
țată la rîndul ei de marile civilizații 
ale epocii. Cunoscînd aceste realități, 
se vor înțelege „mai bine legăturile 
dintre popoarele acestei părți a lu
mii, care au o bază istorică, de cul
tură și civilizație comună — pre
cum și necesitatea de a acționa îm
preună pentru dezvoltarea priete
niei și colaborării între acestea".

Ceea ce înseamnă, și de data

Prof. Ștefan PASCU
membru al Academiei Republicii Socialiste România

științific și educativ și deci să fie 
prețuită la valoarea ei justă, se cu
vine să oglindească realitatea esen
țială pentru conștientizarea lumii 
contemporane, înfățișînd orizontul 
larg al dezvoltării omenirii, tradițiile 
valoroase care nu numai că influ
ențează, dar uneori condiționează 
chiar viața contemporană, oferind 
omenirii zilelor noastre posibilitatea 
cunoașterii oamenilor în cele mai 
înalte virtuți ale lor, în creațiile'lor 
perene. Asemenea judecată cu pri
vire la rolul și însemnătatea istoriei 
este acceptată de omul societății so
cialiste, cel mai în măsură să înțe
leagă acest sens al istoriei, fiindcă 
lui i se relevă, cu mai multă preg
nanță și evidentă, cucerirea condiției 
sale actuale și viitorul său sigur, pe 
temeiul unui riguros proces istoric 
legic, promovat de clasa muncitoare 
și aliații săi, țărănimea și intelec
tualitatea înaintată, de forțele pro
gresiste în general, prin strădaniile 
și lupta lor secole de-a rîndul.
• Dialectica gîndirii profunde a 
secretarului general al partidului, 
președintele României socialiste, 
este prezentă, de asemenea, în ju
decarea legităților istorice, in sensul 
că evenimentele și fenomenele im
portante s-au petrecut sub acțiunea 
legilor dezvoltării pe baza relației 
cauză-efect, ca o „necesitate impe
rativă a mersului înainte al civiliza
ției umane", prin lupta întregului 
popor, „motorul progresului social, 
adevăratul făuritor al istoriei".

★
Strădania continuă de a înțelege 

și, înțelegînd, de a descifra și, des- 
cifrînd, a reconstitui în chip obiectiv 
trecutul societății omenești, efortu
rile, sacrificiile și jertfele pentru 
realizarea marilor idealuri înseamnă
a căuta, a afla și a pune în valoare 
rezultatele colaborării popoarelor și 
națiunilor, sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în mesajul adresat parti- 
cipanților la cel de-al XV-lea Con
gres internațional de științe istorice, 
găzduit în vara anului 1980 de Ca
pitala noastră.

Adevăruri incontestabile, cu va
loare generală la scara întregii ome
niri, și, de asemenea, cu valoare 
singulară, pentru diferitele popoare, 
din toate timpurile și din toate locu
rile. Marile culturi și marile civili
zații, supraviețuitoare timpurilor și

prin care ome-vitregiilor acestora,
nirea și-a afirmat potentele crea
toare și care și-au

*) Din volumul omagial „ROMA
NIA, CEAUȘESCU, PACE", apărut 
in Editura politică.

continuat viața 
prin ceea ce au transmis 
într-o continuitate fără 
cazuri grave, au fost 
colaborării popoarelor, al 
experienței acestora, dar, 
nea, și al împrumuturilor rezultate 
din colaborarea creatoare. Așa au 
fost civilizațiile Orientului, cele

de valoare 
sincope și 
rezultatul 

tradiției și 
de aseme-

aceasta, fructificarea gîndirii dialec
tice a legăturii dintre trecutul, pre
zentul și viitorul popoarelor. Con
vingerea puternică in valoarea aces
tor adevăruri explică revenirea, cu 
alte argumente, cu noi motivații, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu 
privire la importanța contactelor de 
viață și influențele reciproce între 
populațiile din sud-estul Europei, 
importanța acestor influențe în for
marea popoarelor sud-est-europene, 
a altor popoare vecine, rolul hotări- 
tor al acestor contacte în ceea ce au 
realizat în comun și de valoare 
aceste popoare, ceea ce înseamnă că 
„civilizația lor este rodul conlucră
rii". Iar lipsa colaborării popoarelor 
din această parte a Europei a fost 
cauza căderii lor sub dominația im
periilor străine. Cînd popoarele și-au 
înțeles comunitatea de interese, „o 
realitate ce s-a creat în cursul dez
voltării istorice", pe baza intereselor 
economice, politice și culturale, lup
ta pentru independență a fost victo
rioasă, știința, cultura, întreaga civi
lizație a înregistrat progrese însem
nate. Subliniind asemenea realități 
istorice, secretarul general al parti
dului nostru asocia importanței lor 
pentru vremurile trecute, ale desfă
șurării proceselor și fenomenelor 
respective, și însemnătatea pentru 
vremurile de după aceea, pentru 
timpurile noastre și chiar pentru cele 
viitoare. Și este pe deplin explicabil 
dacă nu uităm însemnătatea acor
dată trecutului istoric pentru înțe
legerea prezentului și intuirea vii
torului popoarelor, al omenirii. Isto
ria este datoare deci să demonstre
ze că ceea ce au realizat, existența 
națiunilor noastre chiar, este în cele 
din urmă „rezultatul faptului că 
înaintașii noștri, în momente istorice 
grele, au găsit calea conlucrării". 
Dacă înaintașii au găsit această cale 
spre binele lor, contemporanii, isto
ricii, politologii, oamenii politici, oa
menii de cultură sînt datori să acțio
neze în toate împrejurările astfel 
„incit să contribuie la crearea unui 
viitor al prieteniei și frăției tuturor 
popoarelor". în realizarea acestei 
legitime dorințe și imperative nece
sități, faptele și evenimentele isto
rice se cuvin judecate spre a servi 
drept sprijin spre împlinirea acestor 
străduințe, a opțiunii popoarelor 
„spre o politică de prietenie și de 
colaborare între ele". Istoria „va 
servi adevăratelor scopuri ale știin
ței" numai în măsura în care va 
contribui la realizarea unei politici 
„de largă conlucrare economică, cul- 
tural-științifică, de egalitate și res
pect între toate popoarele".

★
Pentru ca istoria să-și îndepli

nească rolul său științific șl educa-

tiv, președintele Ceaușescu subli
niază mereu necesitatea de a se pune 
accentul pe formarea convingerilor, 
prin îmbogățirea argumentelor, prin 
stimularea discuțiilor. Argumentele 
de natură emoțională, față de care 
oamenii manifestă o anumită sensi
bilitate, se cuvin întregite cu cerce
tarea temeinică și responsabilitatea 
științifică. Istoria își va spori, astfel, 
și mai mult rolul de judecător al 
lumii trecute și al celei contempo
rane și, de asemenea, va fi unul din 
cele mai importante și eficiente mij
loace de educație patriotică și inter
nationalists, de iubire față de țară șt 
popor, față de alte țări și popoare, 
temeinicind punți trainice pentru 
colaborarea acestora spre dezvol
tarea lor în condiții de liniște crea
toare, de pace și rodnică colaborare.

Mai cu seamă în condițiile inter
naționale actuale, deosebit de com
plexe. „cea mai inaltă îndatorire și 
răspundere a istoricilor este ca, stu
diind dezvoltarea societății, eveni
mentele istorice, să desprindă din 
uriașa comoară de experiență acu
mulată de-a lungul mileniilor și să 
îmbogățească activitatea prezentă și 
viitoare cu învățăminte și concluzii 
pentru mersul înainte al popoarelor 
pe calea civilizației, pentru pacea și 
progresul întregii umanități" — în
demna președintele României parti- 
cipanții la al XV-lea Congres inter
național de științe istorice, din 1980, 
de la București.

„Această misiune nobilă a istoriei" 
se cuvine accentuată astăzi, cînd so
cietatea contemporană este confrun
tată de probleme grave, ce pun tot 
mai mult in pericol pacea. Istoria 
poate aduce — afirma președintele 
României socialiste cu același prilej 
— o contribuție importantă la sti
mularea eforturilor și a colaborării 
dintre popoare spre rezolvarea paș
nică a acestor mari probleme. Re- 
levind învățămintele trecutului — 
atît factorii care au favorizat pro
gresul și civilizația, cit și cauzele 
care au determinat perioade de re
gres. au provocat războaie și sufe
rințe — istoria poate și trebuie să 
mobilizeze „conștiința oamenilor de 
pretutindeni, popoarele din întreaga 
lume" pentru a se împotrivi războ
iului, politicii de înarmări și de for
ță, influențînd opinia publică, ma
sele populare spre soluționarea ex
clusiv pe cale pașnică, prin tratative, 
a problemelor litigioase, evitîndu-se 
conflictele și înfruntările militare, 
„pentru apărarea celui mai funda
mental drept al oamenilor, al națiu
nilor : dreptul la viață, la pace, la 
existentă liberă și independență".

Existența liberă și independentă a 
popoarelor, libertatea și dreptatea 
socială și națională ale acestora, pro
gresul și prosperitatea lor, convie
țuirea și colaborarea pașnică a tu
turor națiunilor domină cu putere 
întreaga gîndire și toate acțiunile, 
inițiativele și înfăptuirile marelui 
bărbat al epocii noastre, care se dă
ruiește fără preget cu întreaga sa 
ființă pentru fericirea propriului 
popor și a omenirii într-o lume mai 
bună și mai dreaptă, întemeiată pe 
o nouă ordine economică și politică 
mondială, condiționată de o pace 
trainică și o colaborare sinceră și 
echitabilă între popoare. Pentru 
realizarea acestor mari idealuri care 
au costat mari și grele sacrificii și 
jertfe, nici un argument nu trebuie 
neglijat, nici un mijloc nefolosit. 
Intre acestea, istoria, prin învăță
mintele sale, poate juca și trebuie 
să joace un rol foarte important. 
Este explicația folosirii argumentu
lui istoric, a lecției istoriei cu atîta 
consecvență și convingere de cel ce 
iubește și prețuiește din convingere 
istoria și, ca urmare, reușește să-i 
pătrundă înțelesurile cele mai adinei 
și să-i interpreteze în chip magis
tral importanta pentru trecut și fo
loasele pentru prezent și viitor, pen
tru propriul său popor și pentru în
treaga omenire — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al parti
dului, președintele Republicii Socia
liste România,

Ion Lăncrănjan publică, 
în populara și excelenta 
colecție care este „Biblio
teca pentru toți", două din 
nuvelele sale : Eclipsă de 
soare, apărută pentru în- 
tîia oară in 1967, și Drumul 
cîinelui, publicată în 1974, 
dar terminată de scris în 
1967, după cum ne infor
mează însemnarea autoru
lui din final. Ca și in ro
manele sale, prozatorul, 
moralist fervent din fami
lia lui Slavici, este preo
cupat de consecințele de
vastatoare, in plan moral, 
ale unor vicii umane capi
tale : obsesia puterii in 
Eclipsă de soare și fanatis
mul in Drumul cîinelui. In 
prima nuvelă, faptele sint 
următoarele : un președin
te de gospodărie colectivă. 
Iosif Ciorfoiu, om ca toți 
ceilalți la începutul vieții, 
își schimbă radical carac
terul in momentul în care 
i s-a încredințat „conduce
rea" celorlalți. Gustul pen
tru putere îi modelează 
și-i denaturează toate cele
lalte dimensiuni sufletești ; 
din om obișnuit, președin
tele devine un tiran, imbi- 
nind, cu o abilitate de care 
nimeni nu-1 credea în sta
re, șantajul direct cu vicle
nia, amenințarea cu spiri
tul paternal, delațiunea cu 
obedienta, după natura îm
prejurărilor. Ipostaza neaș
teptată in care se află des
coperă neașteptatele rezer
ve de inventivitate strate
gică la acest țăran din 
Uiejdea, ideea mai adîncâ 
a textului fiind aceea că 
omul este. în fond, produ
sul împrejurărilor, dispo
nibilitățile. funciare fiind 
utilizate în scopuri male
fice sau, dimpotrivă, bene
fice, in funcție de situațiile 
în care este pus fiecare. 
Or, mai ales în epocile „de 
tranziție", cînd sistemul 
anterior de valori etice fu
sese deteriorat grav, iar cel 
nou încă nu și-a fixat re
perele, devierea. în scopuri 
malefice, se face adeseori 
resimțită. In fond, președin
tele din Uiejdea este pro
dusul unui context, el nu-și 
putea face jocul decît cu 
sprijinul susținătorilor ie
rarhici care, la rîndul lor, 
știu să beneficieze din plin 
de energia acestui țăran și, 
evident, de munca onestă 
a cooperatorilor, de averea 
lor. Scena cu vînătoarea 
este, în acest sens, mai 
mult decît ilustrativă. în- 
vățîndu-se să comande, să 
dicteze chiar, prinzînd 
„gustul puterii", cu toate 
avantajele ei (dispunea nu 
numai de averea obștii, dar 
își îngăduie să dispună și 
de gratiile frumuseților fe
minine ale satului). Cior-

foiu se sperie în momentul 
in care este repartizat, la 
Uiejdea. un tinăr inginer 
agronom. In calitățile nou
lui venit : inteligență, com
portare ireproșabilă, inte
gritate de caracter etc., el 
vede pe cel care i-ar putea 
lua locul și, odată fixată o 
asemenea convingere, gîn- 
dul îndepărtării, cu orice 
mijloace, a „adversarului" 
prinde și, in final, se și 
realizează printr-o crimă 
abominabilă, ce trece insă 
drept accident, căci fusese 
săvîrșită cu aceeași vicle
nie în care președintele se 
exersase ani de zile. El va 
conduce, prin urmare, mai 
depaite gospodăria și oa-

unul Făt-Frumos, celălalt 
Zmeul. De aici și schema
tismul ce i se poate repro
șa autorului care, neîncre
zător în perspicacitatea ci
titorului, elimină orice im
previzibil.

Excepțională este, cu atît 
mai mult dacă o raportăm 
la momentul apariției, cea 
de-a doua nuvelă a volu
mului, Drumul cîinelui, 
aproape un roman prin 
proporții, dar și prin aria 
de investigație psihologică 
și morală, prin amploarea 
conflictului și complexita
tea personajelor. Nu in- 
timplător nuvela a fost 
prețuită superlativ de unul 
din cei mai rafinați critici

Vitalitatea 
literaturii ' 

consacrate 
satului românesc*)

cinema
0 Buletin de București : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, MODERN (23 71 01) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
@ Plecarea Vlașinilor : CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, GRIVITA (17 08 58) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
© Ochi de urs : COTROCENI (49 48 48)
— 15; 17,15; 19,30, COSMOS (27 54 95)
— 17,30; 19,30.
Q Ruslan și Ludmila : COSMOS — 
9; 11,45; 14,30.
@ B.D. intră în acțiune : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Ultimul cartuș : FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Comoara : PACEA (60 30 85) — 15,30; 
17,30; 19,30.
® Cine iubește și lasă î CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
® Mica romanță — 9; 11; 13,15, Răs
coala — 15,30; 17,45; 20 : TIMPURI
NOI (15 61 10).
© Cîntec pentru o rîndunică : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20,15.
© Grăsuna Tilla — 9; 10,45; 12,30:
14,15; 16; Raidul vărgat — 17,45; 19,45 : 
DOINA (16 35 38).
© Al șaselea : DACIA (50 35 94) — 9 ; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Bicicleta : LIRA (31 71 71) — 15,30; 
17,30; 19,30.
• Agonia : STUDIO (59 53 15) — 10; 
13; 16; 19, MIORIȚA (14 27 14) — 9 ; 
12,30; 16; 19.

© Acel minut, acea secundă : MUN
CA (21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
© Pe aripile vîntului : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9,30; 14,30; 18,30.
• Abba : SALA MICA A PALATU
LUI — 17,15; 20, PATRIA (11 86 25) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Tunurile din Navarone : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9,30; 12,45; 16; 19,15, 
FAVORIT (45 31 70) — 9,15; 12,30; 16,30; 
19,30.
• Imperiul contraatacă ; VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
® Despărțire temporară : AURORA 
(35 04 66) — 9; 12; 16; 19, GLORIA 
(47 46 75) — 9; 12,15; 16; 19,15, VOLGA 
(79 71 26) — 9; 12; 16; 19.
© Expresul colonelului Von Ryan : 
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20.
© Piedone africanul : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,30; 14,15; 17; 19,30.
© Competiția ; ARTA (21 31 86) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Pe căi nelegale î BUZEȘTI (50 43 58) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Sindromul ; UNION (13 49 04) — 10; 
13; 16; 19.
© Marea evadare : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9,15; 12,15; 16; 19,15, TOMIS 
(21 49 46) — 9; 12.15; 16; 19,15.
© Clinele: GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
© Domnul miliard : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.

teatre
0 Filarmonica ,,George Enescu“ 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Cristescu. 
Soliste : Alexandra Gutu, Rodica Mi-

trică-Badircea — 19; (sala Studio) : 
„Treptele afirmării artistice". Adrian 
Bughici — vioară. Dorina JBincea — 
pian —• 17.
© Opera Română (13 18 57) : Madame 
Butterfly — 18.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) ; 
Gin-Rummy — 19; (sala Grădina Icoa
nei, 12 44 16) : Tartuffe — 19.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Top-TM3 — 
19; (sala Palatului) : Nebuna din 
Chaillot — 18,30.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) ; Stop 
pe autostradă — 19,30.
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : Pe- 
țitoarea — 19,30.
© Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Mizerie și noblețe — 
19,30; (sala Studio) ; Pensiunea doam
nei Olimpia — 19.
© Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Totul în grădină 19; (sala 
Giulești, 18 04 85) : Așteptarea începe 
în zori — 18.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Vorba lui Tă- 
nase — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Frumosul din pădurea zăpăcită — 
19,30.
© Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La izvor de dor și cîntec
— 19.
© Teatrul „Ion Vasilescu* (12 27 45) î 
Piatră la rinichi — 19.
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Snoave cu măști — 15; Pinocchio
— 19.
® Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Aventurile lui Plum-Plum — 10; In- 
tilniri muzicale — 18,30.
© Circul București (1101 20) : 
Muppets... la circ — 19,30.
© Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Acești nebuni fățarnici — 
19,30.

t V
PROGRAMUL 1

15,00 Telex
15,05 Consultații pentru Invățămtntul 

superior tehnic
15,30 Emisiune în limba germană
17,25 Tragerea Loto
17,35 La volan
17,50 1001 de seri

20,00 Telejurnal
20.15 Actualitatea economică
20,30 Dialogul faptelor. Raportul prima

rilor
20,45 Invitată in studioul nostru. Sopra

na Daniela Vlădescu
21,00 Cadran mondial
21,20 Film artistic : „între cei doi...“. 

Premieră pe tară. Producție a stu
diourilor canadiene

22.15 Telejurnal
PROGRAMUL 2

15,00 Telex
15,05 Melodii populare Instrumentale

15.15 Pași de viață lungă
15.45 Varietăți... varietăți. Stela si 

Muppets
10.15 Viata economică
16.45 Atenție la... neatenție.
17,00 Telerama
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20.15 Dezbateri culturale
20.30 Concertul orchestrei simfonice a 

Radioteleviziunil
22,00 Generația deceniului IX. Practica 

productivă la examenul producției
22.15 Telejurnal

*) Ion Lăncrănjan : E- 
clipsa de soare ; Drumul 
cîinelui, Ed. Minerva, „Bi
blioteca pentru toii".

menii din sat. conflictul nu 
este soluționat convențio
nal, ca in povești, și de aici 
verosimilitatea moralei, 
realismul ei dur, E drept 
că, la o lectură mai atentă, 
putem deduce că omorîrea 
noului Venit, „programată" 
de vechiul om al puterii de 
la1 început. se decide și din 
motive de gelozie, căci 
președintele era ispitit de 
frumusețea și tinerețea pro
fesoarei care-1 îndrăgise 
pe inginer, respingind ten
tativele lubrice ale lui 
Ciorfoiu. Prezentîndu-ni-1 
pe agronomul Pavel Bora, 
tinăr absolvent de faculta
te, scriitorul introduce, in
direct, o idee mai adîncă 
privitoare la om în gene
ral, idee pe care am întîl- 
nit-o la un personaj dintr-o 
piesă a lui Cehov, care 
spunea : „în om totul tre
buie să fie frumos. Și 
trupul, și îmbrăcămintea, și 
sufletul, și gîndirea". Pavel 
Bora răspunde întru totul 
acestui deziderat, de unde 
invidia, gelozia, dușmănia 
opusului său, Ciorfoiu, pe 
care prozatorul îl .‘.dăruie" 
cu toate cusururile, mai 
întîi exterioare, apoi psi
hologice și morale. Con
flictul este construit prin 
urmare pe caractere anti
nomice. total ireconciliabi
le, reduse la schemele 
esențiale, fără comple
xitate și nuanțe. Unul e 
demonic, celălalt angelic.

ai noștri, Vladimir Streinu. 
Dacă in „Eclipsa de soare" 
este penalizată obsesia pu
terii, in „Drumul cîinelui" 
scriitorul atrage atenția 
asupra consecințelor mon
struoase ale fanatismului. 
Personajul malefic, un Ve
ritabil Cain, este aici Mi
hai Pilu. ofițer de securita
te în anii ’50, și C, Stănes- 
cu, prefațatorul volumului, 
observă cu finețe reluarea 
mitului biblic al celor doi 
frați primordiali. Abel este 
Jilu, fratele său. Prefațato
rul consideră, în același 
timp, că personajul proe
minent în nuvelă este 
Mama, tot un fel de mamă 
primordială, Muma-mume- 
lor, cum o numește scriito
rul. o adevărată Urmutter 
cum i-ar fi spus Goethe. 
Ar putea fi în egală măsu
ră considerată o Mater 
dolorosa... Dacă n-ar fi 
prea puțin, pentru că Ra- 
veca lui Pilu, Vrîncioaia, 
cum îi spunea învățătorul 
din sat, și-a pierdut pe toți 
cei șapte feciori, între care 
cinci în război, ea însăși 
aflîndu-și moartea într-o 
copcă a Mureșului, după 
ce ultimii doi fii râmași in 
viață au pierit în modul 
cel mai înfricoșător cu pu
tință : Mihai ucigîndu-1 pe 
Jilu, ea ucigîndu-1 pe Mi
hai și apoi sinucigîndu-se. 
Tragismul nuvelei este de 
ecou antic și este indiscu
tabil că prozatorul a voit

să „actualizeze" un scena
riu mitic. Personal cred câ 
personajul esențial in nu
velă este Mihai Pilu, căci 
el e singurul care produce 
ruptura morală în raport 
cu ceilalți și in raport cu 
tradiția. Mama nu reacțio
nează, în fond, decit ma
tern, încercînd să-și ocro
tească fiii prin toate mij
loacele. Vede însă, de la 
început, câ fiul cel mic, 
Mihai, adoptînd o compor
tare neobișnuită, săvirșind 
acte ce nu erau în caracte
rul său și alor săi, este un 
spirit malefic, care avaria- 
ză grav și distrpge toate 
credințele, convinge-IR și 
reflexele formate' 1. /;/re
ni uri ele obștea din ca.-e se 
ridicase. De aceea Mama 
întrezărește fratricidul și 
de aceea nu ezită să-și ex
termine propriul fiu, îm- 
pușcindu-1, pentru că vedea 
in el o întrupare a Satanei, 
a demonului uzurpator. 
Faptul că nu se cruță nici 
pe sine este în firea acestei 
țărănci integre care a înțe
les că. indiferent de moti
ve, uciderea propriului co
pil este tot o crimă. Toate 
pornesc însă de Ia Mihai, 
acest Cain al unui sat tran
silvan postbelic. Deși sen
sibil și chiar interiorizat, 
el iși dezvăluie o fată fe
roce, fiind gata să-și sacri
fice nu numai fondul ini
țial, pozitiv, dar întreaga 
obște, inclusiv mama și 
fratele, pentru o „cauză" 
în care credea orbește și in 
care momentele de lucidi
tate, nelipsite, nu făceau 
decit să-i amplifice laturile 
inumane dobîndite. Fero
citatea fanatismului, iată 
ideea esențială a bucății, 
legată exclusiv de acest 
personaj. Ca și ferocitatea 
fascinației puterii din pri
ma nuvelă, ea nu poate 
duce și în „Drumul ciine
lui" decît la crima abomi
nabilă. Două nuvele, două 
personaje malefice, două 
crime, două idei morale 
fundamentale.

Inabilitățile compozițio
nale se pot constata și in 
„Drumul ciinelui", net su
perioară totuși „Eclipsei 
de soare". Este un stadiu 
al scrisului lui Lăncrănjan. 
serios depășit în ultimele 
romane ale prozatorului, 
impus definitiv în pasajul 
literar actual. Rolul? sto
rului „Drumului ciinelui" 
în dezbaterea temerară a 
problematicii actuale, in 
ruperea cu maniera confor
mistă și convențională a 
prezentării conflictelor și 
tipologiei umane în litera
tura de dinainte de 1965 ni 
se pare indiscutabil. Nuve
lei „Drumul ciinelui", ca și 
„Eclipsei de soare" le sint 
îndatorate multe din căr
țile apărute ulterior.

Pompiliu MARCEA

Feeria muzicală consti
tuie, se pare, genul cel 
mai trainic și cu cea mai 
îndelungată tradiție artis
tică în muzica româneas
că, dacă ne gîndim că 
printre succesele notorii 
ale scenei naționale de-a 
lungul ultimelor două 
veacuri s-au numărat 
Baba Hîrca de Alexandru 
Flechtenmacher (1848), 
Fata aerului de J. A. 
Wachmann (1858), Cenușe- 
reasa de C. Th, Wagner 
(1861), Sînziana și Pepe
lea de George Ștephănes- 
cu (1880), Aii Baba (1894) 
și Sinziana și Pepelea 
(1899) de Constantin Dimi- 
trescu, Cenușereasa de 
Mihail Andricu (1929), Pa
sărea măiastră de Ion Bor- 
govan (1936). Adeseori, 
genul lirico-dramatic os
cilează între povestire, 
basm, operă pentru copii 
sau balet, preluind din 
fiecare cite ceva, spre a 
dispune de un complex de 
elemente scenice nece
sare stimulării fanteziei 
interpretative, fastului și 
bogăției scenografice. Fee
ria muzicală are deci șan
sa cuceririi imediate a pu
blicului (de toate vîrstele), 
dacă realizatorii știu să 
echilibreze componentele 
esențiale (muzica și tex
tul) cu cele complemen
tare.

Crăiasa zăpezii de Liana 
Alexandra întrunește sufi
ciente virtuți spre a de
veni un succes permanent 
a! teatrului muzical româ
nesc contemporan, mai 
ales că autoarea vehicu
lează un subiect clasic de 
Hans Christian Andersen
ce a pătruns în conștiința 
universală. Dobîndind pre

miul internațional al Fun
dației Gaudeamus din 
Olanda (1980), muzica fee
riei pentru copii Crăiasa 
zăpezii s-a impus de la 
prima audiție (București, 
1980), confirmînd ascen
siunea artistică a tinerei 
compozitoare. Liana Ale
xandra a scris, în trecut, 
o cantată pentru cor de 
copii, lâsînd să se întreva
dă disponibilitățile certe

prii vîrstelor mici și în 
același timp cu trimiteri 
la folclorul românesc. Dacă 
in sala de concert, muzica 
repetitivă a Lianei Ale
xandra nu a deranjat prea 
mult ansamblul lucrării, 
in schimb versiunea sce
nică ne-a dat senzația de 
lungime, de lipsă de viață, 
de oprire a acțiunii. In 
special pasajele pedaliere 
de orgă, cu acele minimale

Nu am înțeles astfel de 
ce s-a renunțat la orches
tra din fosă și la actorii- 
cintăreți de pe scenă. 
Spectacolul Crăiasa zăpe
zii a pierdut prin aceasta 
din interesul publicului, 
clin atmosfera dramatică, 
din vitalitatea scenică. Este 
bine să se știe faptul că 
dacă unele trupe coregra
fice străine ce au evoluat 
pe scenele noastre au ape-

Virtuțile creației muzicale 
pentru copii

pentru muzica de esență 
lirică, suavă, cu accente 
de gingășie, dar cu fante
zie coloristică deosebită 
(mai ales în limbajul or
chestral). Opera pentru 
copii inspirată din basmul 
lui H. Chr. Andersen a 
încercat să sintetizeze 
unele idei-simbol ale po
vestirii, compozitoarea a- 
pelind la cîteva laitmoti
ve capabile să dirijeze și 
să contureze cit mai preg
nant discursul muzical. A 
mizat pe diatonismul cla
sic in „sonorizarea" celor 
șapte episoade, convinsă 
fiind că receptivitatea co
piilor va fi maximă. Nu 
s-a înșelat, fiindcă muzi
ca se descifrează cu lim
pezime. Pentru o pregnan
ță națională, a apelat și la 
o serie de structuri moda
le din folclorul copiilor, la 
unele formule ritmice pro-

elemente orchestrale su
prapuse peste formula 
ritmico-melodică a „instru- 
mentului-rege", au răpit 
din cursivitatea și vioiciu
nea muzicii. Se pare că 
Liana Alexandra a renun
țat pe parcursul audițiilor 
in sala de concert la une
le partituri vocale (de pil
dă, la prima audiție le-am 
urmărit pe solistele Operei 
Române Gerda Radler-Anca 
și Veronica Girbu), mulțu- 
mindu-se treptat, treptat 
cu o feerie coregrafică in 
detrimentul eroinelor liri
ce. De asemenea, rolul oa
recum primordial al coru
lui de copii a dispărut 
total din montarea Operei 
Române, cintăreții fiind 
înlocuiți cu dansatori, iar 
vocile cristaline ale forma
ției Voces primavera fiind 
lăsate să răsune pe... ban
dă magnetică !

lat la înregistrarea pe ban
dă, au fost obligate, din 
motive financiare de tur
neu, să facă acest „pas 
înapoi", spectacolele de la 
sediu desfășurîndu-se insă 
cu orchestră.

Coregrafia și regia Ale
xei Mezincescu au încercat 
să confere povestirii lui 
Andersen poezie și farmec, 
încercata noastră maestră 
de balet urmărind să evi
te, cit mai mult, pantomi- 
ma și să acorde dansului 
clasic locul prioritar. Ac
țiunea s-a „topit" însă 
intr-o suită coregrafică 
fără relief, dificil de în
țeles de către cei mici. 
Fantezia pe care o apre
ciam odinioară la Alexa 
Mezincescu, absolut nece
sară in acest basm, s-a ri
sipit in formule dansante 
comune. Crăiasa zăpezii 
pare un balet cuminte.

fără pretenții de originali
tate, fără momente drama
tice, capabile să stirnească 
interesul spectatorilor. Este 
adevărat că scenografia 
îndrăzneață și inventivă 
a Iui Roland Laub salvea
ză monotonia feeriei, so
luțiile moderne de lumini, 
panouri, proiecții confe
rind un aer de prospețime 
și de mister absolut nece
sare genului.

în același spectacol : 
basmul simfonic Petrică 
și lupul de Serghei Proko
fiev, care a debutat promi
țător cu prezentarea eroi
lor (excelentă ținuta Ră- 
țoiului, Pasărei și Lupu
lui), continuind pe linia 
unui umor de calitate de-a 
lungul acțiunii. Finalul insă 
nu aduce momentul-cheie 
pe prim plan, spre a oferi 
povestirii acel farmec spe
cific cerut de geniala par
titură a compozitorului.

Din întreaga distribuție 
a celor două lucrări am 
reținut evoluțiile dansa
torilor Gheorghe Anghe- 
luș (Petrică), Roxana Sir- 
bu (Rățoiul), Mihai Fotes- 
cu (Lupul) și Daniela Spi- 
ridoneanu (Crăiasa).

Prezentările subiectelor 
ne apar diametral opuse : 
Octavian Cotescu dispune 
de umor și inteligență ac
toricească (dar — în final 
— nu ii ajută... banda), iar 
Roxana Sirbu recită școlă
rește la față de cortină un 
text lung și incolor. Fiind 
vorba de un spectacol pen
tru copii, aceste momente 
introductive esențiale tre
buie neapărat rezolvate re
gizoral din mers.

Viorel COSMA
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului 

Republicii Populare Bangladesh

TELEGRAME EXTERNE
DELHI

întrevederi ale ministrului 
de externe al României

(Urmare din pag. I)
înmînind șefului statului român 

scrisorile de acreditare, ambasado
rul MUSLEHUDDIN AHMED a 
transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu un călduros salut și sin
cere urări de sănătate și fericire din 
partea președintelui Republicii Popu
lare Bangladesh, a președintelui Con
siliului de Miniștri și a poporului din 
Bangladesh.

„Guvernul și poporul bangladesh 
nutresc o înaltă stimă pentru gu
vernul și poporul român — se spu
ne în cuvîntarea ambasadorului. Am 
urmărit întotdeauna cu interes poli
tica guvernului Excelenței Voastre, 
de libertate și independență și dăm 
o înaltă apreciere eforturilor pe care 
Republica Socialistă România le de
pune pentru consolidarea politică și 
economică, precum și rolului pe care 
îl joacă în soluționarea problemelor 
internaționale importante, ca mem
bru activ al Organizației Națiunilor 
Unite și al altor multor organisme 
internaționale și ca sprijinitor con
secvent al mișcării de nealiniere. Po
porul bangladesh salută acțiunile Re
publicii Socialiste România pentru 
întărirea securității internaționale, 
pentru dezarmare generală și reali
zarea păcii în lume, atît de necesară 
dezvoltării economice mondiale, pro
gresului și bunăstării omenirii".

„Guvernul Bangladesh acordă 
mare importanță dezvoltării In con
tinuare a cooperării cu Republica 
Socialistă România în toate dome
niile. în special în domeniul rela
țiilor economice — se spune în cu- 
vintare. Sîntem convinși că sint 
vaste posibilități, încă nu pe deplin 
folosite, pentru lărgirea cooperării 
noastre. Constatăm cu satisfacție că

IMPORT ® SPORT ® SPORT • SPORT vremea A apărut „ERA SOCIALISTĂ” nr. 5/1983
HOCHEIȘTIÎ NOȘTRI JUNIORI au cîștigat grupa C 

a campionatului mondial
La patinoarul „23 August" din Ca

pitală s-au încheiat, joi seara, în
trecerile Campionatului mondial de 
hochei pe gheață pentru juniori 
(grupa C), competiție dominată de 
reprezentativa României, care s-a 
clasat pe primul loc, înregistrînd 
șase victorii, din tot atîtea partide, și 
totalizînd 12 puncte. Pe locurile ur
mătoare s-au situat echipele Bulga
riei — 6 puncte (golaveraj 15—18), 
Ungariei — 6 puncte (21—30) și 
Australiei —zero puncte. în urma 
acestui succes, echipa română s-a ca
lificat în grupa B a campionatului

în cîteva rînduri
O Duminică, ora 9, pe hipodromul 

din Ploiești, se deschide sezonul de 
hipism ’83 al alergărilor de trap.

• Rezultate înregistrate în compe
tiția de tenis de masă pentru „Cupa 
ligii europene" : Polonia — Ungaria 
4—3; Suedia — Iugoslavia 4—3; Da
nemarca — Cehoslovacia 1—6; Nor
vegia '— Franța 1—6; Anglia — R. F. 
Germania 1—6.

® Selecționata de fotbal a Ceho
slovaciei, care se pregătește în ve
derea preliminariilor campionatului 
european, a suținut la Mlada Bo
leslav un joc de verificare in com
pania echipei Vorwaerts Frankfurt 
pe Oder. Fotbaliștii cehoslovaci au 
repurtat victoria cu scorul de 6—2 
(5-2).

© La Lifege. în preliminariile tur
neului olimpic de fotbal, Belgia 
Spania 0—0.

® La Varna, într-o partidă amica
lă internațională de fotbal, Bulgaria 
— Elveția 1—1 (0—0).

® o finala competiției masculine 
de baăchet „Cupa cupelor", la Palma

■ B B S B B
Principala caracteristică a circu

lației rutiere actuale o constituie 
intensificarea acesteia atît pe seama 
transporturilor efectuate în interesul 
economiei naționale, îndeosebi in 
zonele exploatărilor miniere, marilor 
șantiere și platforme industriale din 
întreaga țară și în timpul campa
niilor agricole, cit și pe seama creș
terii continue a parcului auto și 
folosirii mașinilor proprietate per
sonală. Cîteva cifre și comparații 
semnificative : în cursul anului 1982, 
parcul de autoturisme a crescut cu 
peste 10 la sută ; numărul autoturis
melor aflate astăzi în circulație este 
egal cu întregul parc de autovehi
cule. deci inclusiv autoturismele, 
din urmă cu zece ani ; numai în 
București rulează tot atîtea autotu
risme cîte existau acum zece ani în 
toată țara, inclusiv în Capitală ; alți 
146 673 de cetățeni au obținut anul 
trecut permise de conducere auto, 
numărul acestora ajungînd în pre
zent la 2,1 milioane, ceea ce repre
zintă, in medie, un conducător auto 
la șase cetățeni majori ai tării. De 
circulația rutieră, efectuată fie cu 
mijloacele de transport în comun în 
localități șl în afara acestora, fie cu 
cele personale, beneficiază, practic, 
toți cetățenii țării. De aici, necesi
tatea desfășurării unei circulații 
cursive și în deplină siguranță, ca 
și oportunitatea adoptării — așa 
cum am informat în ziarul nostru 
la timpul respectiv — a unor com
pletări și modificări ale legislației 
rutiere în noiembrie anul trecut, 
menite să contribuie la prevenirea 
și combaterea mai eficientă a acci
dentelor, la întărirea ordinii și dis
ciplinei pe drumurile publice. 

relațiile bilaterale dintre cele două 
țâri prietene se dezvoltă în mod as
cendent".

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a adresat, la rîndul său. cele mai 
bune urări de sănătate și fericire 
personală președintelui Republicii 
Populare Bangladesh și președinte
lui Consiliului de Miniștri, de pro
gres și bunăstare pentru poporul 
prieten al Republicii Populare Ban
gladesh.

în cuvîntarea de răspuns a șefului 
statului român se relevă că „poporul 
nostru este angajat plenar în înfăp
tuirea obiectivelor stabilite de Con
gresul al XII-lea și de Conferința 
Națională ale Partidului Comunist 
Român, in vederea dezvoltării susți
nute a forțelor de producție, a reali
zării unei calități noi, superioare in 
întreaga activitate economică și so
cială.

Acționînd ferm pentru realizarea 
acestor obiective. România este, tot
odată, profund interesată să dezvol
te raporturi cit mai strînse cu toate 
țările lumii, să-și desfășoare întrea
ga activitate într-un climat interna
țional de destindere, colaborare, 
securitate și pace. La baza tuturor 
raporturilor sale cu alte state, Româ
nia așază ferm principiile deplinei 
egalități în drepturi, respectării in
dependenței și suveranității naționa
le. neamestecului în treburile inter
ne și avantajului reciproc, ale nere- 
curgerii la forță sau la amenințarea 
cu forța — principii ce sint cuprin
se și în Declarația solemnă comună 
semnată de către țările noastre".

Exprimîndu-șe satisfacția față de 
evoluția pozitivă a raporturilor de 
prietenie dintre Republica Socialistă 

mondial. în ultima zi, tinerii hocheiști 
români au dispus cu scorul de 8—0 
(4—0, 1—0, 3—0) de reprezentativa 
Ungariei, iar Bulgaria a întrecut cu 
4—0 (1—0, 2—0, 1—0) formația Aus
traliei.

Pe parcursul întregii competiții, 
echipa României s-a impus prin- 
tr-o concepție tactică modernă, 
prin valoarea jucătorilor, din rîndul 
cărora s-au detașat în special Udrea, 
Jumătate, Gerczuly, Lămpi, Ungu- 
reanu, Dima și Lucaci, precum și 
portarul Jean Stanciu.

(Agerpres)

de Majorca echipa italiană Scavolini 
Pesaro a învins cu 111—99 (52—50) e- 
chipa A.S. Villeurbanne (Franța).

• Au continuat meciurile turneu
lui internațional de tenis de la 
Nancy. Ilie Năstase l-a învins cu 
6—4, 6—3 pe australianul John Fitz
gerald.

• Proba de perechi din cadrul 
campionatelor mondiale de patinaj 
artistic de la Helsinki a fost cîștigată 
de Elena Valova — Oleg Vasiliev 
(U.R.S.S.). Medalie de argint: Sabine 
Baess — Tassilo Thierbach (R. D. 
Germană); medalie de bronz: Bar
bara Underhill — Paul Martini (Ca
nada).

• La Holmenkollen (Norvegia), 
penultima probă (20 km) din cadrul 
„Cupei Mondiale" la biatlon a fost 
cîștigată de sovieticul Dimitri Va
siliev cu timpul de lh 10’04” (un punct 
penalizare). în clasamentul „Cupei 
Mondiale" conduce vest-germanul 
Peter Angerer cu 140 puncte, urmat 
de norvegianul Eirik Kvalfoss cu 
136 puncte.

Dinamica circulației rutiere
Din datele statistice privind dina

mica traficului rutier, furnizate de 
Direcția circulație din Inspectoratul 
General al Miliției, rezultă că in 
cursul anului 1982, deși s-au înre
gistrat valori ridicate de trafic, nu
mărul accidentelor s-a redus cu 8 la 
sută față de anul precedent. Este 
de subliniat faptul că, in condițiile 
activităților de educație cetățenească 
desfășurate în societatea noastră, 
măsurile și acțiunile de prevenire 
întreprinse în mod sistematic de or
ganele de miliție, In strînsă conlu
crare cu unitățile deținătoare de 
parc auto, cu activul voluntar de 
conducători auto, cu filialele A.C.R., 
cu factorii de educație și cultură, 
s-a reușit ca numărul celor decedați 
în accidente — indicatorul cel mai 
important al activităților de preve
nire — să fie cu 7,7 la sută 
mai mic in 1982 decît în anul 
precedent și cu 635 mai redus 
în ultimii patru ani de des
creștere consecutivă. Pentru prima 
dată s-a redus numărul accidentelor 
din cauza excesului de viteză în to
talul celor comise din culpa condu
cătorilor auto — de la 28,1 la 21,7 la 
sută. Descreșteri s-au realizat și la 
accidentele cauzate de conducerea 
sub influența alcoolului, neacordarea 
priorităților, ca și la cele produse 
din vina pietonilor.

Un rol important în prevenirea 
abaterilor și producerea de acciden
te l-au avut acțiunile organizate în 
comun de organele de miliție și de
ținătorii de mari parcuri auto pen

România și Republica Populară 
Bangladesh, in cuvîntare se apreciază 
că există incă largi perspective și po
sibilități pentru intensificarea si 
adincirea acestor relații prietenești și 
se reafirmă hotărârea de a se impri
ma un curs mai dinamic și un conți
nut tot mai bogat colaborării dintre 
cele două țări.

„Dorim, de asemenea — se arată în 
cuvîntare — să întărim conlucrarea 
pe plan internațional, în eforturile de 
lichidare a politicii imperialiste, co
lonialiste și neocolonialiste, de forță 
și dominație, pentru sporirea contri
buției țărilor noastre — alături de 
alte state mici și mijlocii, de țările 
în curs de dezvoltare și nealiniate — 
la soluționarea politică a probleme
lor complexe cu care este confrunta
tă omenirea, la edificarea unei noi 
ordini economice internaționale, în 
interesul dezvoltării mai rapide a 
fiecărei țări, al cauzei păcii, al des
tinderii și înțelegerii între toate sta
tele lumii".

în încheiere, șeful statului român a 
urat noului ambasador succes deplin 
în activitatea pe care o va desfășura 
și l-a asigurat de întregul sprijin al 
Consiliului de Stat, al guvernului și 
al său personal.

După solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, s-a între
ținut, într-o atmosferă cordială, cu 
ambasadorul Republicii Populare 
Bangladesh. Muslehuddin Ahmed.

La solemnitate și convorbire au 
participat Aurel Duma, ministru 
secretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe, și Dumitru Apostoiu, 
secretar prezidențial și al Consiliu
lui de Stat.

Timpul probabil pentru intervalul 
cuprins intre 11 martie, ora 20 — 14 
martie, ora 20. In țară : Vremea va fi 
caldă. Cerul va fi variabil cu înnorări 
mai pronunțate în Banat, Crișana, 
Transilvania, Maramureș șl Moldova 
unde vor cădea ploi slabe locale care 
vor avea și caracter de aversă. Vînt 
moderat cu intensificări temporare. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 2 și plus 8 grade, cele ma
xime vor oscila între 8 și 18 grade, lo
cal mai ridicate. Ceață slabă locală. în 
București : Vremea va fi caldă mai ales 
la începutul intervalului. Cerul va fi 
schimbător. Vînt moderat. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 4 gi 
7 grade, cele maxime vor oscila între 
13 șl 17 grade. Ceață slabă. (Margareta 
Struțu, meteorolog de serviciu).

Duminica, 13 martie
TRAGERE LOTO 2

Agențiile Loto-Pronosport 
continuă vînzarea biletelor pen
tru prima tragere Loto 2 din 
această lună, care va avea loc 
duminică, 13 martie 1083. în ca
drul a trei extrageri de cite 
patru numere, însumînd 12 nu
mere din totalul de 75, parti- 
cipanților li se oferă posibili
tăți multiple de a obține auto
turisme „Dacia 1 300“ și sume 
de bani fixe și variabile, între 
50 000 și 100 lei pe fiecare va
riantă jucată. Se poate parti
cipa pe bilete completate cu o 
variantă achitată sută la sută 
sau cu patru variante achitate 
în cotă de 25 la sută. Indife
rent de cota jucată, fiecare bi
let are drept de cîștig la toa
te extragerile. Ultima zi de 
participare este sîmbătă, 12 
martie 1983.

tru întărirea disciplinei și combate
rea risipei de carburanți, analizarea 
cauzelor și urmărilor accidentelor 
grave in colectivele de muncă ale 
celor care le-au săvîrșit. sutele de 
consfătuiri cu șoferii și pietonii, pre
zentarea de filme documentare și di
fuzarea de broșuri pe teme rutiere,

Măsuri pentru întărirea 
disciplinei și creșterea 
gradului de siguranță 
pe drumurile publice 

desfășurarea de lecții și aplicații 
practice în invățămîntul de toate 
gradele, conlucrarea mai satîrsă cu 
organizațiile de masă și obștești, cu 
Automobil Clubul Român, precum și 
antrenarea mai intensă la munca de 
prevenire a șoferilor din activul vo
luntar al Miliției. S-au luat măsuri 
de îmbunătățire a metodelor de in
strucție și educație în școlile de șo
feri. Totodată, s-a generalizat exa
minarea și pe timp de noapte a can- 
didatilor la examenul pentru obți
nerea permisului de conducere auto, 
ceea ce i-a obligat pe viitorii con
ducători auto la o pregătire mai bine

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Doresc să vă mulțumesc, Excelență, cu toată sinceritatea pentru caldul 

mesaj de felicitare și bunele urări adresate cu ocazia realegerii mele ca 
președinte al Uniunii Socialiste Sudaneze.

împărtășesc intru totul, Excelență, convingerea că relațiile de prietenie 
și colaborare statornicite și dezvoltate de-a lungul anilor între Partidul 
Comunist Român și Uniunea Socialistă Sudaneză, între Republica Socialistă 
România și Republica Democratică Sudan vor continua să evolueze ascendent, 
în interesul ambelor noastre popoare, al Partidului Comunist Român și al 
Uniunii Socialiste Sudaneze, în interesul păcii și progresului în lume.

Folosesc acest prilej pentru a reînnoi, Excelenței Voastre, sentimentele 
mele personale de prietenie și înaltă stimă.

GAAFAR MOHAMED NIMEIRI
Președintele Uniunii Socialiste Sudaneze, 
Președintele Republicii Democratice Sudan

Cronica
Joi. tovarășul Aurel Duma, minis

tru secretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe, a primit pe 
Borre Merless Riise, noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re
gatului Norvegiei în Republica So
cialistă România, în legătură cu a- 
propiata prezentare a scrisorilor de 
acreditare.

★
O selecție reprezentativă din bo

gata și valoroasa creație a sculptoru
lui Ion Jalea — membru al Acade
miei Republicii Socialiste România, 
președinte de onoare al Uniunii ar
tiștilor plastici — este prezentată, în
cepând de joi, în cadrul unei expo
ziții retrospective deschise, sub egi
da Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, la sala „Dalles" din Capi
tală.

Lucrările expuse oferă o imagine 
de ansamblu a unei impresionante 
activități desfășurate de-a lungul a 
peste șapte decenii, de la lucrări mo
numentale la statuete de mici di
mensiuni, de la reliefuri și basorelie
furi la portrete și statui, relevind 
statornica preocupare a artistului de 
a evoca în creația sa momente esen
țiale ale istoriei patriei, de a crea 
o operă profund inspirată din viața 
și munca poporului român.

Revista publică articolele „Marx 
și contemporaneitatea. Vitalitatea 
teoriei și practicii revoluționare", 
„Rolul hotărîtor al progresului teh
nic în creșterea productivității mun
cii". „Adincirea democrației munci
torești. factor al perfecționării noii 
orindulri", „Contradicțiile sociale în 
etapa actuală de dezvoltare a socie
tății", „Echilibrul militar și intere
sele securității mondiale". „Necesi
tatea dezvoltării mai accentuate a 
bazei de materii prime și energeti

A apărut „MUNCA DE PARTID“ nr. 3/83
Sumarul numărului pe luna mar

tie al revistei este deschis cu edi
torialul : „Orizonturi largi activită
ții consiliilor populare". Orientărilor 
prioritare subliniate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Conferința Na
țională a partidului le sint consa
crate materiale vizînd preocupările 
actuale ale organizațiilor d« partid 
din Combinatul siderurgic Reșița, 
bazinul carbonifer Valea Jiului și 
Grupul de șantiere „OLt-interior" — 
Slatina.

Articole și dezbateri pe tema de 
stringentă actualitate din via*" or
ganelor și organizațiilor de partid

DE LA ADAS
Administrația Asigurărilor de 

Stat — ADAS — reamintește tu
turor deținătorilor de Autovehicule 
că joi, 31 martie, este ultima zi 
de plată a primelor datorate la 
asigurarea prin efectul legii de 
răspundere civilă auto, pe anul în 
curs. După această dată se plă
tesc majorări de Intîrziere. Nu

corelată cu exigențele circulației ru
tiere.

Cu toate rezultatele obținute anul 
trecut, numărul abaterilor de la 
normele legale de circulație și al ac
cidentelor se menține încă la un ni
vel ridicat, tn timp ce numărul ac
cidentelor comise din culpa șoferi
lor profesioniști s-a redus de la 42,7 
Ia 39,8 Ia sută, cel din cauza amato
rilor a crescut de Ia 57,2 la sută la 
peste 60 la sută. Este adevărat că 
numărul șoferilor amatori întrece pe 
cel al profesioniștilor, dar ultimii 
realizează o medie anuală mai mare 
a kilometrilor parcurși. Explicația 
constă in neînsușirea și neaplicarea 
în practică, de către unii șoferi ama
tori, a conduitei preventive, fapt 
care a dus și la comiterea unor acci
dente cu urmări deosebit de grave. 
Nu 'întîmplător, tocmai șoferii ama
tori au comis anul trecut cele mai 
multe din cele 90 de accidente sol
date cu cite 3, 4 șl chiar cinci morți. 
Dih păcate, și în acest an s-au În
registrat cîteva accidente soldate cu 
pierderea mai multor vieți, aproape 
de fiecare dată cauza constînd în ne- 
corelarea vitezei automobilelor cu 
condițiile de circulație afectate de 
fenomene meteorologice.

Deși în 1982, așa cum arătam, s-a 
redus pentru prima dată numărul de 
accidente, inclusiv fatale, din pricina 
excesului de viteză, aceasta conti
nuă să dețină încă primul loc în rîn
dul cauzelor frecvent generatoare 
de evenimente rutiere. Sînt condu
cători auto care nu realizează ce în

zilei
Prodigioasa activitate a artistului, 

contribuția sa deosebită la îmbogă
țirea patrimoniului artistic național 
cu lucrări valoroase, locul de frunte 
pe care-1 ocupă creația sa în cultura 
țării au fost subliniate în alocuțiu
nile rostite de sculptorul Ion Irimes- 
cu, președintele Uniunii artiștilor 
plastici, și criticul de artă Viorel 
Oprea.

La vernisaj au asistat personalități 
ale vieții noastre cultural-artistice, 
numeroși iubitori ai artelor plastice.

★
Joi după-amiază, în holul Palatu

lui culturii din Pitești s-a deschis 
expoziția fotodocumentară „Imagini 
din Zimbabwe", organizată sub egi
da Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, în cadrul schimburilor cul
turale dintre Republica Socialistă 
România și Republica Zimbabwe.

Lucrările reunite în expoziție în
fățișează momente importante din 
istoria . poporului Zimbabwean, as
pecte ale luptei sale pentru cu
cerirea independentei naționale, pro
fundele transformări revoluționare 
survenite în viata tării in perioada 
parcursă de la proclamarea Republi
cii Zimbabwe, imagini ce redau dez
voltarea industriei, agriculturii, cul
turii. invățămîntuluî și turismului.

(Agerpres)

ce", „Profunde rădăcini în realită
țile românești (90 de ani de la crea
rea partidului politic al clasei mun
citoare din România — P.S.D.M.R.)", 
„Orientări antisociale în teoria și po
litica economică occidentală". „Prac
tici neocolonialiste : transferul efec
telor crizei economice asupra țărilor 
în curs de dezvoltare". Revista mai 
inserează dezbaterea cu tema „Me
canismul economico-financiar și le
gitățile economice obiective".

publică revista șl la celelalte rubrici 
permanente ale sale : „Afirmarea 
puternică a rolului organizațiilor de 
partid în conducerea politică a în
tregii activități economico-sociale", 
„Din activitatea organizațiilor . de 
masă și obștești", „Stil de lucru di
namic, revoluționar", „Viața internă 
de partid viguroasă, bogată în conți
nut", „Propaganda, munca politică de 
masă — forțe mobilizatoare ale ener
giei creatoare a poporului".

Sumariil revistei se încheie cu ru
bricile : „Din ultima poștă de la co
respondenții județeni", „Note" și 
„Răspuns la întrebările cititorilor".

amînați însă plata pînă in ulti
ma zi l

Indiferent de tipul autovehicu
lului — cu excepția motociclurilor
— se plătește o primă anuală de 
asigurare de 175 lei de către or
ganizațiile socialiste și de 350 lei 
de către cetățeni și alte categorii 
de asigurați, iar pentru motocicluri
— 40 lei, respectiv 80 lei.

seamnă necorelarea vitezei cu con
dițiile de deplasare, respectiv faptul 
că pot apărea împrejurări cind și la 
o viteză de 40 km pe oră sau chiar 
mai puțin se poate produce derapa
rea mașinii. în afară de pericolul pe 
care-1 prezintă pentru siguranța 
transportului, viteza excesivă duce 
și la un consum exagerat de carbu
ranți, păgubitor, deopotrivă, pentru 
economia națională și pentru pro
priul buget al celor de la volan. în 
mod surprinzător au crescut cu 13 
la sută accidentele datorate depăși
rilor neregulamentare, din cauză că 
unii conducători auto subapreciază 
pericolul acestora. Numărul acciden
telor produse din cauza indiscipli
nei pietonilor au depășit media pe 
tară în mai multe județe ale țării. 
Nu-i mai puțin adevărat că unele 
accidente s-au petrecut chiar pe tre
cerile de pietoni, care sînt insufi
cient puse în evidență pe timp de 
noapte, ca și în unele intersecții, din 
cauza defecțiunilor ce apar în func
ționarea semafoarelor electrice, de 
care răspund direct consiliile popu
lare din localitățile respective.

în perioada care a trecut din acest 
an, circulația rutieră s-a desfășurat 
In condițiile aplicării măsurilor lua
te ca urmare a completărilor și mo
dificărilor aduse legislației în acest 
domeniu. Despre modul în care s-a 
acționat și se acționează pentru 
aplicarea noilor reglementări, ca și 
despre alte măsuri ce se impun pen
tru întărirea disciplinei și creșterea 
gradului de civilizație pe drumurile 
publice vom stărui într-un număr 
viitor al ziarului.

Petre POPA

DELHI 10 — Trimisul Agerpres, 
Ștefan Nicolae, transmite : La Delhi 
au continuat schimburile cordiale de 
mesaje între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și șefi de stat și 
de guvern din unele țări nealiniate 
care participă la Conferința la nivel 
înalt din capitala indiană.

Din partea șefului statului român, 
ministrul afacerilor externe. Ștefan 
Andrei — care conduce delegația 
tării noastre la reuniunea de la 
Delhi — a transmis calde salutări și 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire. de bunăstare și progres 
președintelui R. P. Congo, Denis 
Sassou Nguesso, președintelui Con
siliului de Stat și al Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Cuba. Fidel 
Castro Ruz, președintelui Consiliului 
Revoluției din Guineea Bissau, ge
neral Joao Bernardo Vieira, primului 
ministru al Malayeziei, Datuk Sri 
Mahathir Mohhamad, președintelui 
Mozambicului, Samora Moises Ma- 
chel, președintelui Statului Sri Lanka, 
Junius Jayawardene, președintelui 
Republicii Unite Tanzania, Julius 
Nyerere, președintelui Prezidiului 
Consiliului Suprem al Poporului, 
prim-ministru al R.D.P. Yemen, 
Aly Nasser Mohammed, primu
lui ministru al Republicii Zim
babwe. Robert Mugabe, precum și 
președintelui Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
Sam Nujoma.

Exprimînd sincere mulțumiri, in
terlocutorii au rugat să fie transmise 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cele 
mai bune urări de sănătate și feri

Congresul Partidului Socialist de Stingă din Norvegia
OSLO 10 (Agerpres). — La 10 mar

tie, la Oslo s-au deschis lucrările 
celui de-al V-Iea Congres al Parti
dului Socialist de Stînga din Nor
vegia. La congres participă delegații 
ale unor partide comuniste și mun
citorești, precum și reprezentanți ai 
unor mișcări democratice și de eli
berare națională.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de tovarășul Ion Cîrcei, 
membru al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Colegiului Central de 
partid.

Pe ordinea de zi a acestui forum 
se află raportul C.C. al Partidului 
pe perioada 1981—1983, proiectul de 
rezoluție cu privire la politica parti

„Este necesară înlăturarea barierelor ridicate în calea 
importurilor de produse agricole din țările 

în curs de dezvoltare"
Intervenția reprezentantului român în Comisia Economică 

a O.N.U. pentru Europa
GENEVA 10 (Agerpres). — Pro

blemele agriculturii pe continentul 
european se află in prezent în dez
baterea Comisiei Economice a OiNiU. 
pentru Europa (C.E.E./O.N.U.). Reu
niunea întrunește reprezentanți ai 
tuturor statelor europene,, ai altor 
țări interesate și ai unor organizații 
internaționale de specialitate. Se
siunea analizează evoluția agricul
turii și comerțului european cu pro
duse agricole în ultimuî an, precum 
și un studiu al relației producție— 
comerț — consum de produse agro- 
alimentare în prezent și în perspec
tiva următorilor 5 ani.

Luînd cuvintul în cadrul dezba
terilor, reprezentantul României a 
prezentat principalele rezultate ob
ținute în agricultura românească, 
măsurile în vederea îmbunătățirii 
organizării acestei importante ra
muri a economiei naționale, a auto-

VARȘOVIA

Prevederi ale planului trienal 
de dezvoltare economică și socială
VARȘOVIA 10 (Agerpres). — A- 

genția poloneză P.A.P. informează că 
în cadrul unei ședințe a Consiliului 
de Miniștri al R. P. Polone s-a sub
liniat că situația economică a țării 
rămîne dificilă, ca urmare atît a 
factorilor interni, cit și a celor ex
terni. S-a arătat, de asemenea, că la 
sfîrșitul anului trecut, ca și in lunile 
ianuarie și februarie ale acestui an 
au apărut primele semne ale depăși
rii crizei economice. Astfel, a fost 
frinat procesul de scădere a produc
ției industriale, au crescut producti
vitatea muncii și exporturile. Cu 
toate acestea, continuă să existe un 
pericol serios, care își găsește ex
presia îndeosebi in echilibrul precar 
al pieței.

Principalele prevederi ale planului 
de dezvoltare economică și socială 
vizează aprovizionarea populației cu 
produse alimentare, în condițiile re
ducerii dependenței față de importul 
de cereale, intensificarea construcției 
de locuințe, îmbunătățirea gamei de 
mărfuri de larg consum și protejarea

Generalul Suharto a 
de președinte

JAKARTA 10 (Agerpres). — Adu
narea Consultativă Populară a Indo
neziei (parlamentul) l-a reales, joi, 
in unanimitate, pe generalul Suharto 
în funcția de președinte al -tării pen
tru un al patrulea mandat de cinci 

cire personală, de pace și progres 
poporului român prieten. Au fost 
evocate întilnirile și convorbirile 
avute cu șeful statului român. înțe
legerile convenite cu aceste ocazii, 
care se află la baza dezvoltării ra
porturilor bilaterale, și a fost subli
niată dorința comună de intensifica
re în continuare a colaborării pe 
plan politic, economic, tehnico-știin- 
tific, cultural, precum și de amplifi
care a conlucrării în viața interna
țională, în cadrul mișcării țărilor 
nealiniate, al „Grupului celor 77", al 
țărilor în curs de dezvoltare, al 
O.N.U. și al altor foruri interna
ționale. în interesul păcii, progre
sului. dezvoltării, independenței, 
dezarmării și colaborării în întreaga 
lume.

Ministrul român de externe s-a 
întîlnit. de asemenea, cu prințul 
Saud Al-Faisal, ministrul de exter
ne al Arabiei Saudite. Rashid Abda- 
kah. ministru de stat pentru aface
rile externe al Emiratelor Arabe 
Unite, Alex Sceberras Trigoma, mi
nistrul afacerilor externe al Maltei, 
Lennart Bodstroem, ministrul aface
rilor externe al Suediei, care conduc 
delegațiile țărilor lor la Conferința 
de la Delhi, precum și cu miniștrii 
de externe ai Afganistanului, Alge
riei. Malayeziei și Togo. Au fost 
abordate probleme ale dezvoltării ra
porturilor dintre țara noastră și sta
tele respective în viata internațio
nală.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială, de deplină înțe
legere și respect reciproc.

dului în anii *80, alegerea noilor or
gane centrale de conducere ale 
partidului.

Raportul C.C., prezentat de pre
ședintele partidului, Berge Furre, 
s-a. referit la principalele aspecte 
politice, economice, sociale din Nor
vegia. în ceea ce privește politica 
externă, în raport s-a subliniat că 
Partidul Socialist de Stînga se pro
nunță pentru promovarea de către 
Norvegia a unei politici indepen
dente, împotriva escaladării înarmă
rii nucleare, pentru crearea unei 
zone denuclearizate în nordul Euro
pei, pentru securitate, pace și co
laborare internațională.

conducerii și auțoaprovizionării te
ritoriale. . ..... ....  ' ;

Delegația română a subliniat ne
cesitatea extinderii comerțului eu
ropean cu produse agricole, ca un 
factor stimulator al dezvoltării pro
ducției agricole in toate țările de pe 
continent, în special a celor în curs 
de dezvoltare, precum și a promo
vării unor schimburi comerciale mai 
avantajoase pentru aceste țări, ca o 
contribuție la edificarea unei noi 
ordini economice internaționale. De
legația noastră s-a pronunțat pen
tru creșterea contribuției Comisiei 
și a altor organisme ale Națiunilor 
Unite la înlăturarea barierelor im
puse comerțului și, în special, im
porturilor de produse agricole pro
venind din țările în curs de dezvol
tare, precum și revenirea la condiții 
normale în acordarea de credite 
acestor țări.

de consecințele crizei a categoriilor 
sociale cu o situație materială mai 
dificilă.

în proiectul de plan adoptat — 
continuă agenția P.A.P. — se expri
mă convingerea că, în următorii trei 
ani, in condițiile actuale poate fi 
realizată creșterea venitului național 
cu 10,1—11,7 la sută față de anul 
1982, înregistrîndu-se un spor mediu 
anual de 3,4—3,9 la sută. De ase
menea, se planifică un consum mai 
scăzut de materii prime și materiale 
în industrie cu 2 la sută anual, pre
cum și creșterea productivității mun
cii. Proiectul planului ce urmează să 
fie prezentat Seimului prevede, în 
același timp, creșterea capacităților 
de export ale întregii economii, dez
voltarea mijloacelor de producție 
destinate agriculturii.

Consiliul de Miniștri și-a exprimat 
convingerea că proiectul planului e- 
conomiei naționale pentru perioada 
1983—1985, după adoptarea în Seim, 
va constitui un pas important pe 
calea spre depășirea crizei.

fost reales în funcția 
al Indoneziei
ani — transmit agențiile internațio
nale de presă.

în cursul sesiunii actuale a Adu
nării, generalul Suharto a fost de
semnat- drept candidat unic la obți
nerea magistraturii supreme.

• CEL MAI BĂTRÎN 
STRĂMOȘ AL OMULUI, 
în Etiopia centrală s-au desco
perit craniul și alte oase ale 
celui mai vechi strămoș al omu
lui găsit pînă în prezent. Exem
plarul are o înălțime de 1,48 m 
și o vîrstâ de aproximativ 4 mi
lioane de ani, adică cu o jumă
tate de milion de ani mai mult 
decit cel mai vechi strămoș al 
omului cunoscut pînă acum. 
Australopitecul era biped, în 
rest însă nu se deosebea de an
tropoizi : nu s-au găsit nici un 
fel de indicii care să ducă la 
concluzia că se folosea de vreo 
unealtă, iar greutatea creierului 
era mai mică decît cea a unui 
cimpanzeu.

• BARCA CU ARI
PIOARE. Institutul tehnolo
gic din Tokio a realizat proto
tipul unei ambarcațiuni mai pu
țin obișnuite. Noutatea constă 
în propulsorul conceput după 
modelul aripioarelor din coada 
delfinului. în acest fel. ambar
cațiunea din aluminiu lungă de 
3.8 m va consuma 30 la sută 
mai puțin combustibil decît con
strucțiile de tip convențional. 
Aripioara este fabricată din 
plastic și rășini sintetice și mă
soară 66 de cm în lungime.

• DE CE A DISPĂ
RUT CIVILIZAȚIA MAYA? 
■Civilizația Maya a înflorit în 
peninsula Yucatan, pe o parte 
a teritoriului de azi al Mexi

cului, precum și pe teritoriile 
actualelor state Guatemala, 
Honduras și Belize între anii 
300 î.e.n. și 900 e.n. și ei i se 
datorează splendide orașe, tem
ple, piramide. Mayașii aveau 
scriere proprie, descifrată doar 
parțial pină acum, acumulaseră 
importante cunoștințe în dome
niile astronomiei, matematicilor 
ș.a. Apoi civilizația maya a 
dispărut in mod incă neexpli
cabil. Arheologia modernă a 
emis două ipoteze în legătură 
cu această problemă : din cauza 
unei crize ecologice provocate 
de exploatarea intensivă, timp 
de mai multe secole, a terenu
rilor roditoare sau ca urmare a 
unor răscoale a păturilor opri
mate. Cercetări arheologice re
cente, desfășurate în statul Be
lize, în adîncul junglei, unde

au fost scoase la lumină o 
parte a ruinelor orașului Altun 
Ha, aduc noi argumente in fa
voarea celei de-a doua ipoteze.

® MICUL ECRAN Șl 
DELINCVENTA JUVENI
LĂ. „Televiziunea îi instigă pe 
copiii noștri la violență", consta
tă revista americană „Reader’s 
Digest" într-un articol consacrat 
creșterii numărului actelor de 
violență în rîndul adolescenți
lor. Revista relevă că în medie 
un elev american petrece în 
fața micului ecran de două ori 

mai mult timp decit la școală. 
La virsta de 18 ani, continuă re
vista, prin fața ochilor 1 s-au 
perimat cîteva zeci de mii de 
secvențe înfățișind acte de vio
lență. Pe fundalul creșterii va
lului de infracțiune în S.U.A., 
statistica . delincventei juvenile 
ocupă un loc aparte. Numeroși 
medici, psihologi, sociologi au 
avertizat că telesoectatorii mi
nori de astăzi vor fi potențialii 
delincvenți de mîine.

• RECENSĂMÎNT. 
Populația Statelor Unite a cres
cut cu 2,2 la sută față de rezul

tatele ultimului recensămînt, din 
1980, rldicindu-se în prezent la 
231 000 000 de locuitori, s-a anun
țat la Washington. Cele mai 
mari creșteri uie populației s-au 
înregistrat în statele Nevada, 
California, Texas și Florida.

© PERFORMANȚA 
CHIRURGICALĂ. DuPă 13 
ore de operație, un colectiv de 
chirurgi al clinicii universitare 
din Viena a reușit coaserea ce
lor patru degete de la mina 
stingă a unui muncitor de 25 
de ani. care le pierduse in urma 
unui accident de muncă. Reușita 
operației a fost confirmată de 
faptul că in toate cele 4 degete 
singele circulă normal. Se speră 
că in curînd pacientul va fi în 

măsură să-și reia activitatea 
normală.

centrale 
edificii 

locuințe

© „OCHI" ELECTRO
NIC. Specialiști sovietici au 
realizat o instalație originală 
pentru studierea structurii solu
lui pe platformele unde se pre
vede construirea unor 
hidroelectrice, poduri, 
industriale, cheiuri, 
etc.. Instalația funcționează sim
plu și sigur. „Ochiul" ei elec
tronic, plasat într-un cilindru de 
mici dimensiuni și dotat cu un 
sistem de alimentare cu ener
gie electrică, este coborît cu un 
troliu în sonda forată anterior, 
la adîncimea de cîțiva zeci de 
metri. Un ecran aflat la supra
față permite vizualizarea și fo
tografierea pereților interiori ai 

puțului. Utilizarea aparatului 
determină accelerarea conside
rabilă și îmbunătățirea calității 
explorării subsolului pe locurile 
viitoarelor șantiere.

® INSCRIPȚIE RUNI- 
CĂ. 30 de ani s-a chinuit ță
ranul suedez Arvid Wretler cu 
o piatră uriașă din pămîntul 
ogorului său, in care de nenu
mărate ori i se înțepenea și 1 
se strica plugul. Cind însă a 
vrut să arunce în aer uriașa 
piatră, țăranul a descoperit pe 
suprafața ei o inscripție destul 
de lizibilă într-o scriere necu
noscută lui. Piatra, înaltă de 2,5 
m, s-a dovedit a fi acoperită de 
inscripții de o mare valoare 
științifică; fiind vorba de scrie
rea în rune.



Expresie a interesului deosebit fața de gîndirea politică și activitatea 

practică a președintelui României, în cadrul manifestărilor consacrate 

omagierii sale cu prilejul aniversării a 50 de ani de activitate 

revoluționară, la Londra a apărut volumul:

LUCRĂRILE CONFERINȚEI LA NIVEL ÎNALT A ȚĂRILOR NEALINIATE

n
„NICOLAE CEAUȘESCU
-SCURTĂ BIOGRAFIE11

LONDRA 10 (Agerpres). — în cadrul manifestărilor consacrate omagierii 
a 50 de ani de activitate revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, în Editura „Blue Star Co.“ din Londra a apărut lucrarea „Nicolae 
Ceaușescu — Scurtă biografie". Lucrarea prezintă date din viața și activitatea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, structurate în cinci capitole.

în capitolul întîi, inti
tulat „PRIMII ANI ȘI 
LUPTA PENTRU DE
MOCRAȚIE", sînt în
fățișate începuturile ac
tivității revoluționare a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, subliniindu-se 
că aceasta se încadrează 

tin lupta neîncetată dusă 
de poporul român pentru 
apărarea libertății și fiin
ței sale naționale.

Se arată că de la fra
geda vîrstă de 12 ani, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a început să-și manifeste 
convingerile politice re
voluționare, ale unei con
științe care îl îndreaptă 
decisiv în rîndurile celor 
mai înaintate forțe ce 
luptă pentru progres — 
Qiișcarea muncitorească. 
Subliniind faptul că. deși 
pentru activitatea sa re
voluționară, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a avut 
de înfruntat prigoana 
autorităților din acea 
vreme, regimul dur de 
închisoare, „tînărul revo
luționar a rămas credin
cios principiilor sale mi
litante, denunțînd politi
ca de exploatare și te
roare exercitată de re
gimul burghez asupra 
proletariatului", afirmîn- 
du-și „devotamentul față 
de drepturile și libertățile 
democratice, opunîndu-șe 
fascismului și subjugării 
țării sale de către na
ziști". Totodată, este evi
dențiată activitatea deo
sebită pe care a desfă
șurat-o în perioada pre
mergătoare, în timpul 
și după cel de-al doilea 
război mondial. în aceas
tă perioadă, se arată, in 
lucrare, „el a militat 
,pentru unificarea tuturor 
forțelor democratice și 
patriotice în lupta de 
eliberare a României de 
sub dominația fascistă, 
precum și pentru înfăp
tuirea revoluției de eli
berare națională, anti
fascistă și antiimperia- 
listă, al cărui succes îl 
considera inevitabil". în 
continuare, este prezen
tată cronologic bogata 
activitate revoluționară 
și politică desfășurată 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pînă în anul 
1965 în toate sferele vie
ții social-politice din 
România.

Al doilea capitol al lu
crării, purtind titlul 
„18 ANI DE ACTIVITA
TE DEVOTATA", este 
consacrat deosebitei ac- 

<_____________________

VIENA

Reuniune consacrată problemelor cooperării 
și dezvoltării internaționale

înaltă apreciere față de concepțiile președintelui României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la lichidarea sub
dezvoltării și edificarea unei noi ordini economice și politice
VIENA 10 (Agerpres). — La Viena 

a aVut loc reuniunea consacrată 
problemelor cooperării și dezvoltării 
internaționale, la care au participat 
un număr de foști șefi de stat și gu
vern, atit din țări dezvoltate, cit și 
în curs de dezvoltare. Din țara noas
tră a participat tovarășul Manea 
Mănescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România. Organizată la inițiativa 
Programului Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare — P.N.U.D. și a Comi
tetului global al parlamentarilor 
pentru populație și dezvoltare, reu
niunea se înscrie în cadrul intensi
ficării dialogului internațional pen
tru găsirea unor soluții adecvate 
problemelor majore care confruntă 
omenirea în domeniul cooperării și 
dezvoltării.

Concepțiile, ideile și inițiativele 
președintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu privire la 
căile de soluționare a marilor pro
bleme ale vieții internaționale, cu 
deosebire la lichidarea subdezvol
tării și edificarea unei noi ordini 
economice și politice în lume — 
prezentate în cadrul reuniunii de 
tovarășul Manea Mănescu — au fost 
primite cu un interes deosebit. Par
ticipanta au dat o înaltă apreciere 
ideilor și propunerilor constructive, 
realiste ale președintelui României, 
clârviziunii sale asupra căilor și mij
loacelor de rezolvare a problemelor 
ce confruntă astăzi omenirea. în 
cadrul întîlnirilor cu reprezentantul 
României, participant la reuniune 
ca Edward Heath (Marea Britanie), 
Takeo Fukuda (Japonia), Leopold 
Senghor (Senegal), Hedi Nouira (Tu
nisia). M. Pastrana Borrero (Colum
bia), Bradford Morse, director gene
ral al P.N.U.D., și Kurt Waldheim, 
fost Secretar general al O.N.U.. au 
exprimat aprecieri elogioase la adre
sa tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
personalitate de seamă a vieții in
ternaționale contemporane, eviden

tivități pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a des
fășurat-o la conducerea 
partidului și statului ro
mân. în acest sens, in 
lucrare se subliniază : 
„în iulie 1965, la Con
gresul al IX-Iea al 
Partidului Comunist Ro
mân, a fost ales, secretar 
general al Comitetului 
Central. Astfel, a început

voltarea social-economică 
a României moderne, 
care intr-un timp relativ 
scurt a pus bazele socia
lismului, a consolidat cu
ceririle revoluției și a lan
sat un masiv program de 
construire a societății so
cialiste multilateral dez
voltate, concept original 
al președintelui Nicolae 
Ceaușescu".

■ B J

ceea ce istoricii numesc 
«epoca Ceaușescu», care 
este perioada unei dez
voltări economice și so
ciale fără precedent, cu 
schimbări pe scară largă 
în viața economico-poli- 
lică și socială a țării", 
în continuare, sint înfă
țișate principalele reali
zări obținute de poporul 
român în toate domeniile 
de activitate, sub con
ducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, subli
niindu-se că observatorii 
români, cit și cei străini 
sint de acord că epoca 
Ceaușescu „este plină de 
avînt, este cea mai fruc
tuoasă și mai produc
tivă perioadă în dez

Capitolul trei al lu
crării, intitulat „OPINIA 
MONDIALA ACI,AMA 
ROLUL INTERNATIO
NAL AL PREȘEDINTE
LUI CEAUȘESCU", pre
zintă „aprecierile și sti
ma, precum și deplina re
cunoaștere de care se bu
cură președintele Nicolae 
Ceaușescu pe arena mon
dială — in rîndul oameni
lor politici și al opiniei 
publice — pentru neobosi
ta sa activitate dedicată 
păcii și colaborării, des
fășurată pe plan interna
țional". „Ca o recunoaș
tere a contribuției sale 
remarcabile la cauza păcii, 
cooperării și prieteniei

țiind contribuția sa strălucită la pro
movarea ideilor păcii și înțelegerii, 
a cooperării și colaborării neîngră
dite intre toate popoarele lumii.

în cadrul dezbaterilor s-a eviden
țiat preocuparea profundă față de 
deteriorarea continuă a situației 
economice mondiale, de adîncirea 
fenomenelor de criză, de dezechi
librul și instabilitatea sistemului 
monetar financiar, de deteriora
rea condițiilor de schimb și de 
amplificarea tendințelor protecțio- 
niste in țările dezvoltate, de 
lărgirea decalajelor dintre țările 
avansate din punct de vedere eco
nomic și cele în curs de dezvoltare. 
Vorbitorii au arătat că actuala stare 
de lucruri din viața economică in
ternațională are un impact deosebit 
de dăunător asupra situației econo
mice a tuturor țărilor, asupra coope
rării, păcii și securității mondiale, 
în mod deosebit sînt însă afectate 
țările în curs de dezvoltare care, 
confruntate cu mari dificultăți eco
nomice. cu uriașe datorii externe ca 
urmare a politicii dobînzilor înalte 
aplicate de țările dezvoltate, s-au 
văzut nevoite să-și reducă substan
țial programele de creștere econo
mică și socială. S-au subliniat cu 
prioritate efectele profund dăună
toare ale cursei înarmărilor, ale 
creșterii continue a cheltuielilor mi
litare. care deturnează de la activi
tatea economică productivă impor
tante resurse materiale, umane, teh
nice și științifice.

Ținind seama că menținerea ac
tualelor tendințe din economia mon
dială ar duce la declanșarea unei 
crize generale, la amplificarea in
stabilității și a pericolelor unui nou 
război nimicitor, participanții s-au 
pronunțat pentru angajarea unor 
acțiuni și negocieri hotărite în ve
derea soluționării problemelor ma
jore care confruntă omenirea, pen
tru dezvoltarea unei cooperări largi 
și echitabile intre toate statele lumii, 
ca parteneri cu drepturi egale. 

între popoare — se sub
liniază — președintele 
Nicolae Ceaușescu a pri
mit Medalia de aur 
„Frdddric Joliot Curie", 
cea mai înaltă distincție 
a mișcării mondiale pen
tru pace, fiind distins, 
totodată, cu alte peste 50 
de ordine și medalii".

Concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind 
necesitatea creării unui 
climat de pace și colabo
rare internațională este 
pe larg prezentată în ca
pitolele patru și cinci, 
care au ca titluri „CON
VINGEREA PREȘEDIN
TELUI NICOLAE 
CEAUȘESCU ÎN TRIUM
FUL RAȚIUNII" si, res
pectiv, „PREVENIREA 
RĂZBOIULUI ȘI PRO
MOVAREA CAUZEI PĂ
CII". în lucrare se relevă 
că „încrederea de neclin
tit în triumful rațiunii 
este piatra unghiulară a 
poziției principiale și a 
activității practice a 
României și a președin
telui ei în lupta împotri
va războiului și pentru 
consolidarea păcii, destin
derii și cooperării eco
nomice și culturale cu 
toate statele lumii". După 
ce se arată că „România 
consideră aceasta ca fiind 
singura alternativă rațio
nală la cursul primejdios 
și antiuman promovat de 
cercurile reacționare", sînt 
înfățișate pe larg princi
piile pe care țara noastră 
le pune la baza politicii 
sale externe, subliniindu- 
se propunerile constructi
ve prezentate de ea în 
vederea realizării unui 
proces de dezarmare efec
tivă.

Sînt menționate propu
nerile făcute de președin
tele Nicolae Ceaușescu la 
Conferința Națională a 
Partidului Comunist Ro
mân, din decembrie 1982, 
în domeniul dezarmării, 
arătîndu-se că „de o im
portanță deosebită — după 
opinia României — sînt 
realizarea unui acord al 
statelor din cele două 
blocuri militare pentru 
reducerea cu 20 Ia sută a 
cheltuielilor lor militare 
în perioada 1982—1985 și 
începerea de negocieri di
recte între Tratatul de la 
Varșovia și N.A.T.O., care 
să ducă Ia dezarmare și la 
retragerea armamentelor".

Apariția la Londra a 
acestei noi lucrări, edi
tate în condiții grafice 
deosebite, constituie încă 
o confirmare a înaltului 
prestigiu pe arena mon
dială al președintelui 
Nicolae Ceaușescu, perso
nalitate proeminentă a 
lumii contemporane.
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CANE. La Geneva a avut loc joi 
o ședință plenară a delegațiilor ‘ 
U.R.S.S. și S.U.A. participante la 
tratativele privind limitarea arma- I 

I mentelor nucleare în Europa, anun- I 
ță agenția T.A.S.S. Tot joi s-a des-

I fășurat o ședință plenară a delega- I 
I țiilor U.R.S.S. și S.U.A. la nego- | 

cierile privind limitarea și redu-
I cerea armamentelor strategice. . 
' INDIA ȘI PAKISTANUL au sem- I 

nat, la Delhi, un acord privind 
crearea unei comisii mixte de I 

I cooperare economică și culturală, | 
menită să contribuie la dezvoltarea

I relațiilor dintre cele două țări. Pe de . 
altă parte, India și Pakistan conti
nuă discuțiile referitoare la înche- I 
ierea unui pact de neagresiune, pro-

| pus de partea pakistaneză, și a unui I 
I tratat de pace, prietenie și coope- I 

rare, sugerat de partea indiană.
ACORD. La Beijing a fost sem- | 

1 nat un acord între Corporația na- 
Ițională chineză pentru dezvoltarea , 

industriei cărbunelui și firma ame
ricană „Occidental Petroleum" în • 
vederea amenajării, în comun, a 

I unei mari mine de cărbune în pro- I 
I vincia Shanxi, informează agenția | 

China Nouă. Mina va avea o pro- 
I ducție anuală de 15 milioane tone | 
I de cărbune.

PETIȚIE. Partidul Comunist din
Spania a început o amplă campa- 

I nie de strîngere de semnături pe I 
o petiție adresată guvernului, ce- 

Irînd retragerea Spaniei din NA.T.O., I 
pact la care a aderat în mai, anul 
trecut. Campania se desfășoară sub 

I lozinca „Referendum popular pen- .
tru pace". Comuniștii spanioli cer 
guvernului să organizeze în urmă- I 
toarele șase luni un referendum na- 

| țional care să se pronunțe în pro- I 
| blemg apartenenței Spaniei la

N.A.T.O.
TENTATIVA DE ASASINAT.

1 Ambasadorul Turciei la Belgrad. ' 
Galip Balkar, a fost victima unei 
tentative de asasinat, relatează a- I

I genția Taniug. Atentatorii, cetățeni | 
străini, care au fost prinși, au tras

| asupra ambasadorului cu arme au- i 
| tomate, rănindu-1 grav. Este in | 

curs de desfășurare o anchetă.

DELHI - Trimisul Agerpres Ștefan Nicolae transmite : In cadrul 
lucrărilor Conferinței la nivel înalt a țărilor nealiniate, de la Delhi, au 
continuat dezbaterile generale, in cuvîntările lor, șefii de delegații exprimă 
sentimentul larg împărtășit în rîndurile participanților că în condițiile 
persistenței cursei înarmărilor, amestecului în treburile interne ale altor 
state, ale presiunilor economice, agresiunilor și formelor de rasism și 
exploatare, pacea nu poate fi realizată. De la tribuna conferinței ș-a 
făcut tot mai des auzit apelul pentru extinderea cooperării dintre statele 
nealiniate, dintre țările în curs de dezvoltare, pe plan economic și politic, 
pentru salvgardarea păcii, oprirea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezar
mării, instaurarea unei noi ordini economice internaționale, pentru făurirea 
unei lumi mai drepte și mai bune.

„Cea mai serioasă amenințare Ia 
securitatea lumii o reprezintă acu
mularea de arsenale nucleare, și sar
cina imediată a comunității interna
ționale, a țărilor nealiniate este de 
a iniția măsuri care să frîneze și, 
în cele din urmă, să elimine ame
nințarea cu distrugerea nucleară", a 
declarat președintele Pakistanului, 
Zia-ul Haq. El și-a exprimat îngri
jorarea pentru faptul că „scena po
litică contemporană oferă spectaco
lul folosirii forței și al violării nu 
numai a principiilor nealinierii, dar 
și a celor înscrise în carta O.N.U.". 
Preocupat de situația din regiune, 
vorbitorul a arătat că războiul din
tre Iran și Irak constituie cauza unei 
mari îngrijorări, nu numai pentru că 
acest conflict produce enorme pier
deri de vieți omenești și materiale, 
dar afectează pacea și stabilitatea în 
întreaga regiune.

El a subliniat totodată că îi face 
plăcere să constate o îmbunătățire 
in atmosfera relațiilor dintre Pakis
tan și India, care sint vitale pen
tru stabilitatea în regiune. Pe de 
altă parte, vorbitorul a arătat că 
Pakistanul sprijină ferm drepturile 
poporului namibian la independență 
și autodeterminare.

Referindu-se la criza economică 
mondială, președintele Pakistanului 
a cerut țărilor nealiniate să adopte 
măsuri urgente în direcția inițierii 
unor negocieri globale, actualmente 
în impas, pentru instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale.

Vorbitorul a cerut insistent eli
minarea barierelor comerciale, insti
tuirea unei planificări comune în do
meniul dezvoltării în cadrul coope
rării „Sud-Sud", canalizarea mai ac
celerată a investițiilor spre exploa
tarea surselor de energie.

Angola este victima unor perma
nente agresiuni militare, atacuri și 
provocări din partea Africii de Sud, 
care a ocupat și o bună parte din 
provincia sudică a țării, a declarat 
Jose Eduardo dos Santos, președin
tele Republicii Populare Angola. El 
a exprimat sprijinul ferm al R. P. 
Angola față de S.W.A.P.O. și lupta 
de eliberare a poporului namibian, 
pronunțîndu-sc pentru respectarea 
rezoluțiilor O.N.U. in problema acor
dării independenței Namibiei, spri
jinul față de Congresul Național 
African, organizație interzisă in 
R.S.A., și care acționează pentru 
respectarea drepturilor legitime ale 
populației de culoare sud-africane, 
majoritare.

Președintele angolez a declarat că 
țara sa depune eforturi pentru a 
contribui la destindere în regiune. In 
context, el a amintit că o delegație 
angoleză s-a întîlnit cu o delegație 
sud-africană in Insulele Capului 
Verde și a calificat această acțiune 
drept un „compromis constructiv".

Președintele angolez s-a referit, de 
asemenea, pe larg la necesitatea in
staurării unei noi ordini economice 
internaționale, la problemele dezar
mării și dezvoltării, precum și la ne
cesitatea lichidării focarelor de criză 
din lume.

Președintele Argentinei, Reynaldo 
Bignone, s-a pronunțat pentru solu
ționarea problemelor litigioase din 
America Centrală și Caraibi pe cale 
pașnică, în baza respectării princi
piilor neintervenției in treburile in
terne. Totodată — a spus el — Ar
gentina se pronunță pentru partici
parea tuturor părților interesate la 
negocieri, care să asigure lichidarea 
focarelor de tensiune din zonă.

Referindu-se la conflictul privind 
statutul Insulelor Malvine (Falkland), 
vorbitorul a arătat că Marea Bri
tanie, încâlcind toate angajamentele 
asumate, instalează armament nu
clear în zona Atlanticului de Sud. 
De asemenea, el a subliniat că de
colonizarea și recuperarea insulelor 
Georgia de Sud și Sandwich consti
tuie un obiectiv „permanent și prio
ritar" al tării sale, cerînd, in con
text. începerea de negocieri cu Ma
rea Britanie pentru a se găsi o so
luție bazată pe „forța dreptului și 
pe justiție".

Atrăgînd atenția asupra faptului că 
țările industrializate reușesc frecvent 
să ajungă la acorduri între ele, pen
tru a-și menține statutul privilegiat 
pe arena economică internațională, 
președintele Madagascarului, Didier 
Ratsiraka, a subliniat că a sosit 
timpul să se treacă de la vorbe la 
fapte în ce privește intensificarea 
cooperării „Sud-Sud“. El a lansat 
participanților la conferință chema
rea de a elabora un plan de acțiu
ne dinamic și concret în vederea 
realizării obiectivelor mișcării de 
nealiniere, sprijinind, de asemenea, 
ideea constituirii unui secretariat 
permanent cu sediul la Delhi.

Reafirmînd necesitatea respectării 
suveranității naționale a statelor, ca 
și a dreptului lâ independență, vor
bitorul s-a pronunțat pentru retra
gerea trupelor israeliene din teri
toriile arabe ooupate și a exprimat 
sprijinul fără rezerve al țării sale 
față de lupta dreaptă a popoarelor 
palestinian și namibian, în vederea 
împlinirii aspirațiilor lor naționale 
legitime.

Mathieu Kerekou, președintele Re
publicii Benin, a insistat in cuvîn- 
tul său asupra evoluției „haotice" a 
situației economice internaționale ac
tuale. subliniind că aceasta consti
tuie una din cauzele adîncirii de
calajelor dintre țările bogate și cele 
sărace. în același timp, a spus el, 
rivalitățile de pe arena mondială au 
luat asemenea proporții, incit au a- 
juns să constituie o amenințare deo
sebit de serioasă la adresa păcii mon
diale. Toate aceste aspecte reclamă 
întărirea in continuare a rîndurildr 
țărilor nealiniate, pentru ca ele să 
exercite o influență mai puternică 
in direcția reluării cursului destin

derii, a inițierii dialogului destinat 
instaurării noii ordini economice in
ternaționale. Totodată, a subliniat 
necesitatea intensificării eforturilor 
pentru soluționarea pe cale negocia
tă a conflictului iraniano-irakian. a 
problemelor divergente din alte zone 
ale lumii. în context, el s-a alătu
rat numeroșilor reprezentanți ai sta
telor nealiniate care. în cuvîntul lor. 
au evidențiat că situația din Orien
tul Mijlociu nu poate fi reglemen
tată în afara retragerii complete a 
trupelor israeliene din toate terito
riile arabe ocupate și a recunoaște
rii dreptului poporului palestinian la 
edificarea unui stat propriu, inde
pendent. Vorbitorul s-a pronunțat 
pentru urgentarea rezolvării proble
mei Namibiei prin recunoașterea 
drepturilor legitime la autonomie și 
independentă ale poporului nami
bian.

în cuvîntarea sa. vicepreședintele 
Irakului, Talia Mohieddin Maruf, a 
arătat că cea de-a Vil-a Conferință 
la nivel înalt a țărilor nealiniate se 
desfășoară intr-un moment în care 
lumea trece printr-o „etapă delicată 
și hotărîtoare care provoacă neli

® „Reluarea cursului destinderii, a dialogului destinat 
să ducă la instaurarea unei noi ordini economice 
internaționale reclamă consolidarea unității de 
acțiune a țărilor nealiniate”

® „Pentru înlăturarea consecințelor grave ale crizei 
economice asupra țărilor în curs de dezvoltare este 
necesară amînarea rambursării și reducerea dato
riilor externe ale acestor țări”

® „Se impune, mai mult decît oricînd, respectarea 
cu strictețe a drepturilor popoarelor la suveranitate, 
la făurirea propriului destin”

niște". El a avertizat în special în 
legătură cu creșterea încordării în 
relațiile dintre cele două mari pu
teri, intensificarea cursei înarmări
lor, înmulțirea cazurilor de inter
venție și a altor forme de utilizare 
a forței în raporturile internațio
nale, precum și în legătură cu în
răutățirea bruscă a situației econo
mice internaționale.

Maruf a opinat că mișcarea de 
nealiniere este chemată astăzi să-și 
asume „responsabilitatea istorică de 
a înfrunta actuala criză", în spiritul 
în care au conceput-o și fondatorii 
mișcării.

Vorbitorul a condamnat încercă
rile Israelului de a lichida mișcarea 
palestiniană, masacrele comise în 
taberele de refugiați din Beirut, 
precum și agresiunea împotriva 
Libanului. El s-a referit la sprijinul 
acordat mișcărilor de eliberare din 
Africa și a subliniat necesitatea in
staurării unei noi ordini economice 
internaționale și a promovării co
laborării multilaterale între țările 
în curs de dezvoltare.

Irakul a cerut în mod oficial să 
se încredințeze Bagdadului rolul de 
gazdă al celei de-a VIII-a Confe
rințe la nivel înalt a țărilor neali
niate.

în legătură cu conflictul dintre 
Iran și Irak, vorbitorul a propus 
constituirea unui comitet special, 
compus din state membre ale miș
cării de nealiniere, care să acționeze 
pentru găsirea unei soluții atotcu
prinzătoare și finale. El a declarat 
că țara sa este hotărîtă să accepte 
anticipat concluziile acestui comitet.

Coordonatorul Juntei Guvernului de 
Reconstrucție Națională din Nica
ragua, Daniel Ortega, s-a referit pe 
larg, în cuvîntul său, la situația din 
America Centrală și zona Caraibilor, 
unde — a subliniat el— se intensifică 
politica intervenționistă și se recurge 
la diferite metode pentru a destabi
liza procesele înnoitoare. în context. 
Daniel Ortega a citat numeroase ca
zuri de violare a spațiului aerian și 
a apelor teritoriale ale Republicii 
Nicaragua și de încălcări ale fron
tierei de stat de către forțele contra
revoluționare aparținînd fostului re
gim somozist, în urma cărora au 
fost ucise, rănite sau au dispărut cel 
puțin 295 de persoane. Relevînd că 
aceste acțiuni sînt de inspirație nord- 
americană, ele vizînd reinstaurarea 
hegemoniei S.U.A. în America Cen
trală, Daniel Ortega a subliniat că 
țara sa și mișcarea sandinistă do
resc, totuși,, să negocieze cu guvernul 
american, pentru soluționarea pașni
că a problemelor divergente.

Pe de altă parte, vorbitorul a sub
liniat necesitatea ca cea de-a Vil-a 
Conferință de la Delhi să sprijine 
propunerea cu privire Ia crearea unei 
organizații pentru dezvoltare a țări
lor nealiniate, pentru impulsionarea 
cooperării lor, în multiple domenii, 
în interes reciproc.

în discursul său, primul ministru 
al Republicii Zimbabwe, Robert 
Mugabe, a denunțat permanentele 
acțiuni represive ale regimului mi
noritar rasist de la Pretoria împo
triva populației de culoare majori
tare în R.S.A. El a incriminat, tot
odată, politica agresivă a adminis
trației sud-africane față de statele 
„din prima linie", victime ale atacu
rilor forțelor R.S.A. și ale unor con
tinue încercări de destabilizare.

De asemenea. Robert Mugabe a 
cerut acordarea necondiționată a in
dependenței Namibiei, reafirmîndu-și 
sprijinul pentru Organizația Poporu
lui din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.).

în ce privește situația economică 
internațională, vorbitorul a mențio
nat că ea este foarte îngrijorătoare, 
ceea ce reclamă începerea cît mai 
curînd a unor tratative globale. El 
a evidențiat importanța excepțională 
a întreprinderii unor acțiuni concre
te în scopul întăririi colaborării 
„Sud-Sud" și a bizuirii colective pe 
forțele proprii ale țărilor nealiniate 
și ale altor țări în curs de dezvol
tare. Premierul Zimbabwean a apre
ciat că a șasea Conferință 
U.N.C.T.A.D., care se va desfășura 
în luna iunie a.c. la Belgrad, repre
zintă un prilej important pentru un 
nou pas pe calea instaurării noii 
ordini economice internaționale.

Referindu-se la unele aspecte ale 
situației internaționale actuale, vor
bitorul s-a pronunțat pentru rezol
varea pe cale pașnică a probleme
lor conflictuale.

Sarcina prioritară a conferinței ar 
trebui să fie depășirea deosebirilor 
de păreri dintre unele țări membre 
ale mișcării de nealiniere, în vede
rea consolidării unității și coeziunii 
statelor nealiniate — a spus Mau- 
moon Abdul Gayoom, președintele 
Republicii Maldive. în legătură cu 
aceasta, el a subliniat, în primul 
rind, necesitatea încetării conflic
tului iraniano-irakian. Președintele 
Gayoom a condamnat invazia israe- 
liană în Liban și masacrele din tabe
rele palestiniene Sabra și Shatila, ex- 
primînd sprijinul deplin al tării sale 
față de O.E.P. și poporul palestinian, 
față de dreptul poporului palestinian 
la autodeterminare și constituirea 
unui stat propriu, independent.

Reafirmîndu-și îngrijorarea față de 
militarizarea Oceanului Indian, vor

bitorul a reliefat necesitatea unor 
inițiative colective, vizînd găsirea, 
prin negocieri reciproce, a unor noi 
soluții pentru înfăptuirea rezoluției 
O.N.U., cu privire la transformarea 
acestei regiuni într-o zonă a păcii.

Milton Obote, președintele Ugan- 
dei, a condamnat cu vehemență re
gimul rasist de la Pretoria, pentru 
că împiedică accesul la independen
tă al Namibiei și asuprește popu
lația majoritară din Africa de Sud. 
în Africa de Sud puterea trebuie să 
aparțină majorității, iar Namibia 
trebuie să-și dobîndească urgent și 
necondiționat independenta, a subli
niat el. Vorbitorul și-a exprimat 
aprecierea deosebită pentru ajutorul 
pe care țările africane „din prima 
linie" îl acordă mișcărilor de elibe
rare de pe continent pentru lupta 
lor în direcția stăvilirii acțiunilor 
agresive ale Africii de Sud.

Președintele Obote a declarat că 
sprijină fără rezerve mișcarea pa
lestiniană, eforturile de unificare 
pașnică a Coreei, precum și iniția
tivele pentru începerea, cît mai cu
rînd, a negocierilor globale Nord- 
Sud. Totodată, referindu-se la cea 
mai importantă problemă a contem
poraneității — cea a realizării dezar
mării și salvgardării păcii — vorbi
torul a condamnat așa-zisa „Opțiune 
zero", propusă de președintele 
Reagan,

Președintele R.D.P. Laos, Sufanu- 
vong, a apreciat că cea de-a Vil-a 
Conferință la nivel înalt a statelor 
nealiniate are loc în condițiile unei 
situații internaționale complexe și 
încordate, menționînd in context. în 
special, accelerarea cursei înarmă
rilor.

Vorbitorul a evidențiat necesitatea 
intensificării eforturilor în lupta îm
potriva tuturor formelor de colonia
lism, neocolonialism și imperialism, 
împotriva apartheidului și a discri
minării rasiale.

„Lumea de azi trece printr-o pe
rioadă care cere tuturor popoarelor 
să acorde o importanță deosebită 
apărării păcii și securității mondia
le, să dea dovadă de o strînsă uni
tate de acțiune în această direcție" — 
a declarat emirul Bahreinului, șeicul 
Issa Bin Salman Al-Khalifa. El a 
adăugat că „pacea nu poate fi rea
lizată dacă drepturile popoarelor și 
statelor la suveranitate și autodeter
minare nu sint respectate, dacă se 
încalcă suveranitatea acestora asu
pra resurselor lor naturale, dacă ac
tuala cursă a înarmărilor, în spe
cial a celei nucleare, continuă să pe
ricliteze grav independența și secu
ritatea lor". Vorbitorul a făcut o tre
cere în revistă a situației din Orien
tul Apropiat, condamnînd, in context, 
agresiunea Israelului împotriva Li
banului, masacrele comise împotriva 
refugiaților palestinieni și a cerut re
tragerea necondiționată a trupelor 
israeliene din toate teritoriile arabe 
ocupate, exprimînd sprijinul față de 
lupta poporului palestinian pentru 
redobîndirea drepturilor sale națio
nale legitime și a cerut statelor parti
cipante la conferință să susțină cu 
toată fermitatea această luptă.

Reluînd o idee frecvent sublinia
tă in cuvîntările anterioare. Aii 
Nasser Mohammed, președintele 
R.D.P. Yemen, și-a exprimat convin
gerea că mișcarea de nealiniere va 
continua să-și. sporească și să-și con
solideze rindurile, pe baza principii
lor sale fundamentale.

Concentrîndu-se îndeosebi asupra 
situațiilor conflictuale dintr-o serie 
de regiuni ale lumii, el a arătat că 
o pace dreaptă și durabilă in Orien
tul Mijlociu nu se poate realiza fără 

înfăptuirea drepturilor legitime ale 
poporului palestinian Ia edificarea 
unui stat propriu, independent. Vor
bitorul a chemat statele participan
te să lanseze un apel de solidari
tate cu eroicul popor palestinian, 
subliniind că mișcarea de nealiniere 
trebuie să condamne orice interven
ții împotriva popoarelor care luptă 
pentru independență și libertate.

Referindu-se la războiul iraniano- 
irakian. președintele R.D.P. Yemen 
a declarat că statele membre ale 
mișcării trebuie să facă totul pen
tru ca acest conflict să fie regle
mentat corespunzător intereselor 
ambelor țări vecine și nealiniate.

Exprimîndu-și îngrijorarea față de 
înrăutățirea situației politice și eco
nomice internaționale. Siaka Stevens, 
președintele Republicii Sierra Leone, 
a subliniat că, în momentul de față, 
se impun acțiuni concrete din. partea 
statelor nealiniate pentru inversarea 
actualului curs periculos din viata 
mondială. El a atras atenția asupra 
accentuării rivalității dintre diferite 
state și grupări de state, a încer
cărilor de a dobîndi sau extinde sfe
rele de influență, a recurgerii 
frecvent la forță și presiuni, men- 
tionînd că, în această situație, sint 
mai necesare ca oricînd unitatea sta
telor nealiniate, respectarea consec
ventă a principiilor fundamentale ale 
mișcării de nealiniere.

în mod deosebit, el a evidențiat 
imperativul inițierii negocierilor 
globale pentru instaurarea noii or
dini economice internaționale, apre
ciind că aceasta a devenit/ a^’ 51 o 
problemă „de viață și de^K /arte". 
Vorbitorul s-a pronunțat, de Aseme
nea. pentru extinderea și perfecțio
narea colaborării „Sud-Sud", precum 
și pentru crearea unui secretariat per
manent al mișcării de nealiniere.

Mișcarea de nealiniere trebuie să 
adopte măsuri urgente în vederea 
depășirii crizei profunde prin care 
trece în prezent economia mondială, 
a relevat președintele Insulelor 
Seychelles, France Albert Rene. 
Subliniind consecințele grave ale 
acestei crize asupra țărilor in curs 
de dezvoltare, el a apreciat că. între 
altele, sint imperios necesare amî
narea rambursării datoriilor, precum 
și reducerea sau amînarea tempo
rară a plății dobînzilor. Totodată, 
vorbitorul a scos în evidență impe
rativul intensificării colaborării 
„Sud-Sud" în lupta comună pentru 
dezvoltarea economică independentă. 
El a apreciat, de asemenea, că ar fi 
necesară înființarea unui fond de 
dezvoltare și cooperare al țărilor în 
curs de dezvoltare, precum și a unui 
organism pentru protejarea re ;r- 
selor naturale în Oceanul Inu.un.

Leabua Jonathan, primul ministru 
al Regatului Lesotho, a consacrat cea 
mai mare parte din cuvîntarea sa 
problemelor din sudul Africii. El a 
avertizat că, prin intervenții milita
re, regimul rasist de la Pretoria în
cearcă să-și instaureze dominația 
asupra tării sale și a statelor din 
„prima linie". Acestea — a spus el
— sînt expuse zilnic agresiunii re
gimului minoritar sud-african, care 
nu se împacă cu politica lor de ne
aliniere. Atacurile brutale ale R.S.A.
— a apreciat vorbitorul — au drept 
scop consolidarea politicii de apart
heid in sudul Africii, menținerea co
lonialismului prin forță militară. 
Apartheidul este cel mai funest sis
tem din istoria omenirii, iar mișca
rea de nealiniere condamnă ase
menea politică și se pronunț^ "Apn- 
tru înlăturarea ei cu desăV*..,/ire. 
Totodată, el a atras atenția că re
gimul minoritar sud-african, pe lîngă 
promovarea politicii represive și de 
apartheid, creează „bantustane" pen
tru a izgoni poporul Africii de Sud 
din propria-i tară în rezervații.

Referindu-se la dificultățile prin 
care trece Lesotho — o țară mică, a- 
flată sub amenințările permanente ale 
regimului de la Pretoria — vorbi
torul a adresat un apel statelor parti
cipante la conferință să sprijine e- 
forturile Regatului Lesotho de a se 
elibera de blocada R.S.A., pentru 
dezvoltare economică independentă.

Situația internațională actuală este 
alarmantă, a declarat, în cuvîntul 
său. premierul Jamaicăi, Edward 
Seaga. Această situație — a spus el
— este o consecință a accentuării 
confruntării dintre state, a intensi
ficării cursei înarmărilor, a ameste
cului flagrant in treburile interne 
ale statelor suverane, a recurgerii la 
forță, la amenințări și presiuni. în
tr-o asemenea situație, a apreciat 
el, țările nealiniate nu au o altă op
țiune mai bună decît să-și consoli
deze unitatea și solidaritatea, res- 
pingînd orice încercare de a deter
mina mișcarea de nealiniere să se 
abată de la principiile și țelurile ei 
fundamentale.

Premierul Seaga a declarat că gu
vernul său este deosebit de îngrijo
rat din cauza accentuării încordării 
în America Centrală și zona Carai
bilor, subliniind că această regiune 
a devenit un loc de confruntare. El 
a reafirmat poziția guvernului său 
față de criza economică mondială și 
față de problemele conflictuale din 
diferitele zone ale lumii, pronunțîn- 
du-se pentru soluționarea acestora 
pe cale pașnică.

★
CIUDAD DE MEXICO 10 (Ager

pres). — Ministerul Relațiilor Ex
terne al Statelor Unite Mexicane a 
dat publicității o declarație în care 
se subliniază necesitatea respectării 
cu strictețe a dreptului popoarelor 
la autodeterminare și suveranitate.

Totodată, declarația se pronunță 
pentru instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale.

Mexicul — se arată în documen
tul publicat cu prilejul conferinței 
la nivel înalt a statelor nealiniate de 
la Delhi — respectă principiile 
neintervenției în treburile interne ale 
popoarelor și se pronunță pentru re
zolvarea pe cale pașnică a diferen
delor dintre state.

Referindu-se la actuala criză eco
nomică mondială, care a afectat grav 
țările în curs de dezvoltare, decla
rația relevă că Mexicul va căuta în 
continuare măsuri de încurajare a 
iftigocierilor globale dintre acestea și 

.țările industrializate, în cadrul 
O.N.U.
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