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• Pînă în seara zilei de 10 iunie, 
recolta de orz a fost strînsă de 
pe 290 200 hectare, ceea ce re
prezintă 45 la sută din suprafața 
cultivată
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temeiul și chezășia marilor noastre victorii
înfăptuirea actului revoluționar al naționalizării mijloacelor de producție a con

stituit, de fapt, momentul trecerii la lichidarea orînduirii burghezo-moșierești și la 
făurirea societății socialiste în România. Acum, la 35 de ani de la acest act revoluționar, 
putem afirma cu îndreptățită mîndrie că viața, realitatea au demonstrat cu putere forța 
creatoare a clasei muncitoare, a țărănimii, a intelectualității, a tuturor oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționalitate, a întregului popor, care, stăpîn pe destinele sale, și-a 
făurit și își făurește în mod liber și conștient viitorul său de bunăstare și fericire

Exemplul fruntașilor — județele 
Dolj și Olt, unde secerișul orzu
lui s-a încheiat 
că se poate lucra repede și bine 
Nicăieri să nu se aștepte ca orzul 
să ajungă la coacere excesivă, 
ci să fie strîns pe parcele, în 
funcție de starea lanurilor, spre 
a se evita orice pierderi
Este necesară o corelare judici
oasă între recoltarea și trans
portul producției, pentru ca tot 
ce se strînge să fie pus imediat 
la adăpost.
După recoltare să se treacă de 
îndată la pregătirea terenului și 
înșămînțarea culturilor duble 
suprafețele planificate.

SS-au împlinit, Ia 11 iunie, 35 de 
ani de la înfăptuirea naționalizării 
principalelor mijloace de producție, 
act de covîrșitoare importantă pen
tru devenirea socialistă a tării și 
desfășurarea cu succes a procesu
lui revoluționai-, pentru înfăptuirea 
orînduirii fără clase, a principiilor 
politice și sociale ale comunismu
lui științific.

Istorica semnificație a actului de 
la 11 iunie 1948 constă în faptul că 
a realizat una din cerințele esenți
ale ale edificării noii societăți, pro
clamată de întemeietorii comunis
mului : „exproprierea expropriatori
lor", împlinind acel deziderat major 
al clasei noastre muncitoare înscris 
in primul Program al partidului 
său politic, creat la sfîrșitul seco
lului trecut : „Prefacerea tuturor 
mijloacelor de muncă. în proprieta
tea colectivă a societății întregi". 
Se smulgeau astfel din mîinile cla- • 
selor exploatatoare mijloacele de 
producție și se înlătura orice posi-

bilitate de asuprire a omului de 
către om, încununîndu-se procesul 
revoluționar declanșat lâ 23 august 
1944.

Prin naționalizare, clasa munci
toare și-a întregit puterea politică 
cu cea economică, devenind astfel 
cu adevărat clasa conducătoare, a 
orânduirii noastre, forța revolu
ționară care va declanșa un. amplu 
proces de transformare structurală 
a societății, de organizare a ei pe 
noi principii, pe baze moderne.

Concomitent, odată cu naționa
lizarea, a l"at naștere un întins 
sector socialist, cu rol conducător, 
creîndu-se astfel cadrul obiectiv 
pentru trecerea la dezvoltarea pla
nificată; a economiei, la înfăptuirea 
principiilor politice și sociale ale 
comunismului științific, în perspec
tiva celor trei decenii și jumătate 
care au trecut, naționalizarea apare 
ca un act esențial al revoluției 
socialiste pe care s-au fundamentat 
marile transformări ce au schim-

bat profund configurația întregii 
țări, viața oamenilor ; ea atestă 
fără, echivoc rolul hotărî tor al 
partidului comunist în desfășurarea 
procesului revoluționar, capacitatea 
sa politică și organizatorică de a 
stabili strategia menită să1 smulgă 
țara, intr-o perioadă relativ scurtă, 
din înapoiere economică, să dea 
un nou orizont vieții și. muncii 
tuturor cetățenilor tării.

Instaurarea și dezvoltarea pro
prietății socialiste a deschis cîmp 
larg de acțiune legilor economice 
specifice socialismului, desfășurării 
procesului de industrializare so
cialistă a țării, care și-a găsit 
expresie in crearea unei moderne 
și puternice baze tehnico-mate- 
riale, în zecile de. mii de fabrici șt 
uzine care s-au înălțat pe teritoriul 
tării.

Prin densitate, amploarg și sem
nificație se detașează în mod cu 
totul deosebit succesele,obținute de 
poporul nostru in perioada de după

Congresul al IX-lea. în acești ani 
deosebit de rodnici, la inițiativa și 
cu contribuția hotărîtoare a secre
tarului general al partidului, • to
varășul Nicolae Ceaușeșcu, s-a im
pus o nouă concepție despre indus
trializare, riguros fundamentată, 
care pornește de Ia necesitățile 
și posibilitățile reale ale tării ; 
tocmai ne aceste temeiuri au 
fost posibile realizarea unor rit
muri înalte de dezvoltare, creșterea 
mai rapidă a ramurilor de vîrf 
purtătoare ale progresului tehnic, 
repartizarea armonioasă, rațională 
a forțelor de producție pe întreg 
teritoriul țării, integrarea rapidă in 
producție a cuceririlor științei și 
tehnicii moderne. Toate aceste mari 
izbinzi ale industrializării, ponorul 
nostru le asociază indisolubil de 
neobosita activitate desfășurată de 
secretarul general, de consecvența 
cu care militează pentru aplicarea
(Continuare in pag. a V-a)

istorie . •
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26 SEPTEMBRIE 1980. Moment simbolic din timpul vizitei de lucru la Intreprin 
derea de țevi fără sudură din Roman: tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, tovarășa 
Elena Ceaușeșcu, ctitorind un nou obiectiv economic - un mare și modern laminor

Uneori — ne spunea, zilele 
trecute, tovarășul Gheorghe Scurtu, 
muncitor specialist tratamentist Ia 
întreprinderea de mecanică fină 
din București — încerc să revăd 
vechea uzină, cea pe care am pre
luat-o noi. muncitorii, prin actul 
naționalizării, cu 35 de ani in urmă. 
O caut. în chipul uzinei de astăzi 
și e imposibil de regăsit ! Uzina 
s-a înnoit în întregime, este cu to
tul alta, extinsă, modernizată. în
zestrată cu . tehnica cea mai înaltă. 
Mă uit și la tovarășii mei de 
muncă, oameni cu care am pornit 
in viată, oameni cu care am trăit 
tumultuoasa istorie a acelor începu
turi. și-mi spun : sint' aceiași oa
meni și. totuși, parcă alții, de ne
recunoscut, dacă nu i-aș ști. dacă 
nu am fi străbătut cu totii aceleași 
mari prefaceri revoluționare.

— La ce vă referiți ?
— Pe vremea aceea, eu eram 

forjor. Lucram într-un atelier al 
uzinei, o magherniță. Uitați-vă 
acum la hala aceasta, spațioasă și 
modernă, in care sint așezate. în 
flux tehnologic, puternicele cuptoa
re electrice de tratament termic.

de mare finețe — scule pentru in
dustria electronică, scule diaman- 
tate, piese de orologerie. Pătrun
dem și stăpinim procese de o deo
sebită complexitate, noi, cei care 
s-ar putea spune că la acel în
ceput de drum nou eram simpli 
fierari. Executam doar secerători

conștiința si răspunderea pentru 
bunul mers general.

.Ascultindu-1, ne-am întrebat, fi
resc. cit reprezenta ..zestrea" care a 
intrat la naționalizare in stăpinirea 
clasei muncitoare : în 1950 — la 
numai doi ani de la naționalizare — 
valoarea fondurilor fixe din econo-

și 
aceiași oameni și. totuși, alții, pen
tru că viața, procesul revoluționar 
al industrializării socialiste, edifi
carea noii orînduiri ne-au trans
format. Punindu-ne în fată sarcini 
de o amploare și complexitate fără 
precedent. Așa s-au petrecut 
lucrurile în fiecare uzină din tară. 
Sîntem stăpini pe destinele noas
tre. decidem și înfăptuim în cadrul 
stimulator al democrației socialis
te. al autoconducerii muncitorești. 
Fiecare dintre noi acționează in

mia noastră națională era de 
miliarde Iei ; astăzi, valoarea 
durilor fixe însumează peste 
de miliarde Iei ! Iar din totalul fon
durilor' fixe existente în economia 
noastră națională, peste 63 la sută 
au fost create în eooca inaugurată 
de Congresul al IX-lea. mai precis 
începînd din anul 1971 pînă la sfir- 
șitul anului 1982.

Aceste elocvente puncte de re
per au revenit si în discuția pur
tată cu tovarășul Tudor Nicolae, 
participant, la actul naționalizării, 
primul director muncitor al foste-

— Sigur, zestrea de la care am 
pornit era foarte modestă. Ea con
stituia doar o premisă a întregii 
opere de construcție socialistă 
proiectată de partidul nostru. Prin 
actul revoluționar al naționaliză
rii, clasa muncitoare, devenită stă- 
pînă pe propriul destin, a putut 
să-și privească deschis și cu încre
dere viitorul, angajindu-se cu toa
te forțele în înfăptuirea cutezăto
rului program de industrializare 
socialistă a țării. După- părerea 
mea, clasa muncitoare, prin rod
nicia muncii ei, plină de eroism, de 
avint revoluționar, nu a adăugat la 
zestrea industrială' de atunci, ci a 
creat o nouă industrie, socialistă, 
eficientă, de mare competitivitate, 

.. Ce nu pot confirma direct sta
tisticile și pot numai subînțelege 
este uriașul proces de autotrans- 
formare a clasei muncitoare, a mi
lioanelor de muncitori chemați de 
partid să dea viată operei de in
dustrializare socialistă. Această 
operă — în impresionantă competi
ție cu timpul — a determinat pe

Noi le-am construit și tot noi le tripla sa calitate de proprietar. lor 
minuim. Executăm cu ele lucrări producător și beneficiar, avind Noi

uzine „Lemaître". azi „Timpu *i
(Continuare în pag. a V-a)

început recoltarea griului
în mai multe unități agricole situate mai ales în 

sudul județelor Olt și Teleorman a început recol
tarea griului pe solele unde lanurile au ajuns la 
maturitate. în județul Olt, unde secerișul orzului 
s-a încheiat joi seara, concomitent cu recoltarea 
griului se desfășoară pe un front larg insămințarea 
culturilor succesive pe cele peste 72 000 hectare pla
nificate. Primii eare au început secerișul griului in 
județul Teleorman sint mecanizatorii, cooperatorii 
și specialiștii din consiliile agroindustriale Turnu 
Măgurele, Nanov, Slobozia Mindra, Blejești și Vir- 
toape. Se lucrează in formații complexe, constituite 
din mașini și utilaje agricole, sub îndrumarea 
nemijlocită a specialiștilor, o atenție deosebită 
acordindu-se evitării oricăror pierderi, livrării cu 
prioritate a producției destinate fondului central al 
statului.

DESTINUL NOSTRU
Destinul nostru-i raza ce coboară 
și stăruie în suflete senină, 
statornicind în inimă și-n ȚARĂ 
un anotimp de aur și lumină I

Destinul nostru-i pasăre ce face 
ocolul lumii, ca o sărbătoare, 
scriind cu zborul ei cuvîntul PACE 
în sufletele noastre-n fiecare

Destinul nostru-i setea de izbîndă 
și Soarele născut in ochi, lucid, 
ca Țara in lumină s-o cuprindă...
Destinul nostru-i țelul tău, PARTID

Ioan VASIU
Cenaclul literar „Ritmuri", Deva

întrecerii socialiste
BISTRIȚA :

A început să producă 
noua fabrică 
de teracotă

Pe platforma industrială a 
municipiului Bistrița,' in cadrul 
întreprinderii de materiale de 
construcție, a intrat in produc
ție o nouă fabrică de teracotă, 
care, la capacitatea finală, va
produce anual 4 milioane uni
tăți cahle și 3 milioane cără
mizi subțiri pentru sobe cera
mice.

Noua fabrică dispune de uti
laje modeme, realizate în țară, 
care permit mecanizarea com
plexă a procesului de fabrica
ție. fapt ce duce la sporirea 
productivității muncii. (Gheor
ghe Crișan, corespondentul 
„Scinteii").

DEVA

22 000 tone minereuri 
peste prevederi

Minerii de la exploatările mi
niere Deva și Muncel. organi- 
zîndu-și în bune condiții mun
ca in abataje, punind un accent 
deosebit pe creșterea randa
mentelor la fiecare punct de 
lucru și pe calitatea muncii, au 
extras, de la începutul anului și 
pînă in prezent, ceste prevede
rile de plan. 22 000 tone mine
reuri complexe. în aceeași pe
rioadă. productia-marfă a fost 
depășită cu 7.9 la sută, produc
ția netă cu 8,7 la sută, iar la in
vestiții s-au executat lucrări in 
avans în valoare de 3,7 mili
oane lei, din care, în regie pro
prie, de 1.4 milioane lei. (Sabin 
Cerbu, corespondentul 1 „Scin
teii").

Suplimentar
100 000 MWh 

energie electrică
Printr-o supraveghere atentă 

și un control exigent al instala
țiilor. harnicii energeticieni de 
la „Electrocentrale" Oradea, 
întreprindere fruntașă în între
cerea socialistă cu unitățile de 

țară, au produs și 
sistemul 
perioada 

anului, 
energie 

cărbune.

profil din 
pulsat, suplimentar. în 
energetic national. în 
scursă de la incemitul 
peste 100 000 MWh 
electrică pe bază de 
nroductie cu care acest colectiv 
de muncă șira îndeplinit în 
condiții de eficiență sporită 
planul afe-ent primului semes
tru al anului. (loan Laza, co
respondentul „Scinteii").

DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A TĂRII

Locuri unde se nasc

marele 
muncii 
„Cintarea României" o 
dimensiune aparte a 
ființei noastre care 
primește prin artă 
dreptul la eternitate. 
S-ar putea numi „spi
ritul locului". Un loc 
geometric al talente
lor, al dragostei de 
cintec, fereastră lumi
nată, deschisă spre 
viața țării și a oame
nilor ei. Festivalul La- 
biș de la Mălinii Bu
covinei. „Tineretul și 
istoria" la Costești- 
Hunedoara, festivalul 
Blaga de la Sebeș- 
Alba, festivalul Goga 
de la Ciucea. „Moște
nirea Văcăreștilor" de 
lâ Tirgoviște — iată 
numai citeva repere 
care au devenit mărci 
ale valorii și puterii 
de expresie ale . „Cin
tării României", acest 
imn unanim înălțat 
patriei și timpului său 
socialist. Am urmărit 
in ultima lună, la,fața 
locului, două astfel de 
manifestări în care am 
regăsit numitorul co
mun al tuturor locuri
lor geometrice de care 
vorbeam : 
deschiderea 
tură, către 
prezent a

tinerețea, 
către cul- 
istorie și 

,_____ _ unor oa
meni de profesiuni di
ferite. Și fiecare din
tre ele a căpătat deja 
numele unei tradiții și 
culoarea locului unde 
se săvirșește intru ge
nerozitate și fru
musețe.

La Brăila, orașul cu 
salcimi din coasta Du
nării, festiv aiul-con
curs de poezie patrio
tică și revoluționară 
„Mihu Dragomir" — 
..Odă pămîntului meu" 
a fost un moment înalt 
de celebrare a poeziei 
angajate in care s-au 
ințilnit scriitori cunos- 
cuți și tineri din multe 
județe ale țării. Sala 
căminului cultural din 
Chiscani s-a luminat 
ca o dimineață a cim- 
piei Bărăganului la 
flacăra versurilor și la 
bucuria cu care oame
nii pământului au pri
mit aceste versuri ca

pe o răsplată a trudei 
și a vegheî lor la pli
nea țării, 
elegantă 
dramatic 
lotti" din 
tacolul de muzică și 
poezie susținut de ac
torii. teatrului sub ba
gheta lui Constantin 
Codrescu, pe versu
rile lui Mihu Drago- 
mir, a conturat un act 
artistic de excepție, 
recompun’nd un por
tret al locului de o tul
burătoare forță de su
gestie. Atit de' înche
gat, incit ar 
adus, după 
semnatarului

rînduri, in fața a cit 
mai multor spectatori 
din țară.

Brăila, oraș al isto
riei sale,, azi oraș al 
industriei și al înnoiri
lor edilitare. ochi 
treaz al Dunării, ini
mă a unui ținut de 
grine, a strălucit în 
aceste zile sub soarele 
poeziei. Cine a cîștigat 
concursul ? Un tinăr 
muncitor din Bucu
rești, un profesor brăi- 
lean, o poetă din Tir- 
goviște, ei toți cei care 
au respirat 
„prelungilor 
brăilene" au 
oaspeții muncitorilor 
de la întreprinderea 
de termocentrale sau 
ai cooperatorilor din 
Chiscani, au văzut 
amurgul dunărean de 
pe insula Calia.

La scurtă distanță 
de timp, am urmărit 
la Craiova etapa fina
lă a secțiunii „publi
cistică și creație lite
rară" din festivalul ar
tei și 
țești.

Un 
bolic, 
un curs 
o veritabilă paradă a 
potențialului de crea
ție al fiilor Almei Ma
ter. Nivelul „profe
sionist" în cel mai

bun înțeles al cuvin- 
tului la care au ajuns 
revistele 
din 
Cluj, 
București, 
lucrărilor 
poezie, dramaturgie, 
publicistică selectate 
pentru faza finală 
sint doar citeva argu
mente care confirmă 
saltul valoric înregis
trat de la o ediție la 
alta a „Cintării Româ
niei". Și mai presus, 
poate, pulsul viu al 
vieții universitare ra
cordate la timpul ță- ■ 
rii, sentimentul domi
nant că 
ceea 
plă 
neitate' 
in acestor oam.eni ■ ta- 
lentați și tineri, că 
participarea și anga
jarea au devenit sino
nime ale virstei lor.

De data aceasta, 
„locul geometric" a 
fost Craiova, oraș în
florit ca o transcrie
re in real a unui vis, 
cu elegantele edificii 
din centru, cu vechile 
monumente ale Băni
ei, cu cetățile indus
triei noi din vecină
tatea marilor cartiere 
muncitorești. Trimi- 
.țindu-și drumurile 
spre sud, spre cimpia 
Dunării, unde nisipu
rile au devenit pă
mânt bun de griu, de 
porumb și de fructe, 
învăluit tot in respi
rația repede a unui 
cintec emblematic 
pentru starea de con
tinuă căutare, de ne- 
astimpăr frumos i 
oamenilor acestor pă 
minturi.

Două fapte deci 
două locuri geometri 
ce pentru 
autentică 
spiritului 
de artă, 
cite sint 
colțurile țării. A căr< 
sumă se cheam 
„Cintarea Român'ei 
nume demn al felul 
nostru de a ne expr 
ma adevărurile 
speranța. O istor 
care se scrie, pe ca 
o scriem cu fiece 
zi și cu fiecare fap
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lN_AGRICULȚURĂ, IN CONȚWUARE-J^LĂBNĂ AUN]1E_IRIGAJIILOR 
.Jar experiența dovedește că prin mijloace 
simple, locale pot fi irigate mii de hectare!

| Promenadă ACȚIUNI Șl INIȚIATIVE GOSPODĂREȘTI ÎN JUDEȚELE TELEORMAN, BUZĂU, OLT Șl BRĂILA
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Cine n-a mai trecut 
prin Brăila, cu greu ar mai re
cunoaște acum această arteră 
centrală (strada Republicii), că
reia municipalitatea, cu spri
jinul entuziast al cetățenilor, i-a 
conferit o frumusețe, aparte. Au 
fost confecționate jardiniere 
cu mii de flori multicolore, ar
teziene și lampadare, care cre
ează o ambianță plăcută pentru 
o promenadă reconfortantă.

Scoate apa 
din fintină
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Pe pășunea cooperatorilor din | 
satul Ciumărna — Sălaj a in- | 
ceput să funcționeze o instalație 
eoliană, de o construcție și des- ■ 
tinație aparte. Cu ajutorul ei 
se scoate din fintină apa nece- • 
sară vițelor, - a

Dar prima" Instalație 'ele'ii£e>tl "1 
fel — surprinsă in, imaginea de | 
mai sus — funcționează cu ex
celente rezultate la S.M.A. Ji- • 
bou. Crescătorii de Vite nu mai 
au nevoie să scoată zeci de gă- • 
lefi de apă din fintină. Apa se 
înaltă acum cu ajutorul vintu- I 
lut pus la muncă. I

în județul Teleorman continuă pe 
un front larg bătălia pentru a asi
gura apă culturilor pe suprafețe cit 
mai mari. Ritmul udărilor s-a inten
sificat in toate sistemele de irigații 
care se întind pe 171 800 hectare. 
Cîteva acțiuni de amploare între
prinse de comitetul județean de 
partid și organele agricole de specia
litate vizează scurtarea termenelor ■ 
de dare în exploatare a încă 10 000 
hectare de amenajări noi în siste
mul Nanov.

Concomitent, dună cum ne-a in
format ing. Doru Ștefănescu. direc
tor adjunct la direcția agricolă jude
țeană, se fac eforturi pentru extin
derea irigații’or și în afara pferime- 
trelor amenajate, folosindu-se toate 
surse’e locale — riuri. izvoare, bălți, 
lacuri, cit și soluții provizorii pentru 
aducerea anei la rădăcina plantelor. 
Pe ansamblul județului, p-in aseme
nea inițiative gospodărești, se irigă 
încă 8 000 hectare, existînd posibili
tatea extinderii udărilor în același 
mod pe alte 2 000 hectare. Cum se 
acționează practic în acest sens?

în nordul județului, în comuna 
Talpa, cooperatorii au amenajat un 
microbaraj pe valea Clănitei. din 
acumularea făcută apa fiind scoasă 
cu motopomnele și apoi dirijată pe 
terenurile, cultivate cu legume și fu
raje. Metoda a fost preluată si de 
gospodarii din comuna vecină. Găle- 
teni. Se irigă astfel în această zonă 
peste 100 hectare.

Preocupări asemănătoare — și la 
cooperativa agricolă din Videle. Aici 
au fost forate, cu ajutorul petroliști
lor din localitate, puțuri din care 
aoa «iunge. orin brazde, pe mai bine 
de 100 hectare de floarea-soarelui. 
Prin captarea unor izvoare, la coo
perativa ăgrico'ă Beciu se Irigă 15 
hectare cu orez, iar la cooperativa 
ăgrico’ă Tătărăștii de Jos 30 hectare 
cu legume.

Și în alte unități agricole oamenit 
dau dovadă de mult spirit practic, 
gospodăresc în utilizarea apei din 
orice sursă. în același timp. în multe 
locuri, acolo unde configurația re’ie- 
fului estp favorabilă, cu terenuri în 
pantă, se practică irigatul gravita
țional care nu necesită multă forță 
de muncă și nici cine știe ce instala
ții costisitoare și consum de combus
tibil. Astfel, metoda irigării orin 
sifonare, aplicată în zona Tur- 
nu Măgurele, a fost preluată și 
de membrii cooperativei agricole 
Năsturelu, care udă în acest mod 80 
hectare cu porumb.

Dar hărnicia și inventivitatea și-au 
dat mina pentru a birui seceta și in 
alte unități din județ. Roata grădina
rului a revenit în actualitate și la 
Peretu, Poroschia, Lăceni, Smirdioa- 
sa, prin preluarea experienței coopO-, 
retorilor din Tătărăștii de Jos.

Așadar, recurgind'flă’ 'diferite'' ko-‘ ■ 
r Iuții gospodărești, simple. dar...efi-, 

ciente. lucrătorii ogoarelor din ju
dețul Teleorman 6înt hotăriți să nu 
precupețească nici un efort pentru 
a iriga culturile pe suprafețe cît 
mai mari, pentru a combate efec
tele negative ale secetei.

nea : ..în urmă cu cîțiva ani am a- 
menajat o grădină de legume pe o 
vale între dealuri. Acum, pentru a- 
sigurarea apei, am captat up izvor 
si astfel am realizat un mic lac de 
acumulare. Cu conductele oe care 
le-am adunat de la fier vechi, a- 
ducem apa la grădină". Prin efec
tuarea unor noi foraje, suorafete’e 
irigate au crescut cu cite 100—200 
hectare si in cooperativele agricole 
Carageale. Bobocu și Greabănu.

Dovedind hărnicie si răsoundere. 
lucrătorii ogoarelor buzoiene reu-

— scoatem aoa pe care o dirijăm pe 
canale săoate de cooperatori în niște 
bazine de reținere și de aici o re- 
pompăm pentru a iriga 300 hectare 
destinate bazei furajere". în consiliul 
agroindustrial Radomirești, apa esțe 
adusă din Olt și reoompată în 8 lacuri 
de acumulare pe Valea Sodolului. de 
unde se irigă aproape 2 000 hectare. 
„Numai in acest ,mod am irigat 380 
hectare la cooperativa agricolă Căli- 
nești. 440 hectare la cooperativa agri
colă Crăciunei. 700 hectare la coo
perativa agricolă, Radomirești etc."

în special al elevilor, care au venit 
în ajutorul părinților, udind supra
fețe întinse, mai cu seamă de le
gume. cu căldarea si cu garnița. De 
asemenea, roata acționată, de cai a 
redevenit, în aceste .zile, mecanism 
omniprezent la Strejești. Pleșoiu și 
Grădinarii Gospodarii acestor locali-- 
tați, care cultivă legume în grădini 
și în loturile atribuite spre, folosin
ță personală, irigă culturile cu 
această veșnic tinără roată.

Herăstrăul - unul din locurile de agrement îndrăgite de bucureșteni
Foto : S. Cristian

Ați auzit 
de Rozarium ?

Unul din punctele de cea mai 
mare atracție ale Grădinii bota
nice din Iași, cea mai mare de 
acest fel din țară, este așa-nu
mitul Rozarium. El reunește 1 000 
de specii de trandafiri, intre care 
unele rarități si chiar unicate, de 
la cel de culoarea ca focul sau 
vest'tul „Trandafir negru" pină 
la cel cu petale de un alb ima
culat ca o zăpadă proaspătă. Ca 
să nu mai vorbim de cele două 
prestigioase creații ale clujeni
lor — transplantate și la Iași — 
trandafiri de o rară frumusețe, 
„Luchian" și „Foc de tabără".

Valori bibliofile
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Una din cărțile cele mai va
loroase din colecția Muzeului 
din Mlercurea-Ciuc este și a- 
ceastă lucrare a lui Cicero, des
pre care muzeografa Elisabeta 
Muchenha".~‘t ne sn ne :

— Lucrarea conț'ne o parte 
din scrierile lui Cicero, tipări
te in anul 1539 la Strasbourg, și 
a const’ti'it la vremea respecti
vă linul din manualele cele mat 
răspin^ite in școlile din Eu
ropa. Cartea din mmzeul nostru 
r. 'ost t'pirită la Cluj in anul 
1581 și es‘e protejată de o legă- 
t.-ră din p;ele frumos or"amen- 
tată, cu încuietori metal ce da- 
tind d n se mlulal XHI-tea. Car
tea este valoroasă nu numai 
oentrv vechimea și real’zarea ei 
grafică, ci șl pentru că este — 
Tn cite cunosc eu — s'na 'rul 
femp’.ar care ni s-a păstrat 
sini acum.

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

★
în județul Buzău sînt' identificate 

și folosite pentru irigarea culturilor 
noi surse locale de apă. Pe lingă cele 
8 345 hectare amenajări locale exis
tente, conform unui program stabilit 
recent, suprafața irigată se. va ex
tinde, pină la sfîrșitul acestui an, cu 
încă 10 000 hectare. Ca urmare a unei 
largi mobilizări de forțe mecanice și 
umane, au și fost amenajate și date 
în exploatare 2 890 hectare. Sînt fo
losite cele mai diverse surse de apă.

La C.A.P. Găvănești. pe locul unei, 
vechi orezării, cu sprijinul specialiș
tilor de la I.E.L.I.F. Buzău, coope
ratorii au amenajat un sistem local 
de irigații. Aici, ziua, intre orele 7—20 
se irigă prin brazde 180 hectare cu 
legume, iar noaptea, prin aspersiune, 
40 hectare cu lucernă și 100 hectare 
cu porumb, în luna mai. alte coope
rative agricole — Scurtești. Săgeata, 
Dîmbroca, Robească — prin eforturi 
și mijloace proprii, au extins supra
fețele irigate. în medie, cu cite 200 
hectare. La C.A.p. Movila Banului 
prin adincirea bălții Glabeșu. capta
rea pînzei freatice și realizarea uinui 
canal de 800 metri lungime se asi
gură apa necesară irigării grădinii 
de legume și a culturilor furajere,

în zona de deal a județului Buzău 
se fac amenajări locale pentru iriga
ții. Ilie Valeriu, președintele coope
rativei agricole Cărpiniștea. ne spu

Rubrică realizata de 
Pelre POPA
CU sprijinul
corespondenților „Scinteii

Elevii Școlii generale nr. 1 ajută la irigarea unei plantații viticole a C.A.P, 
Modelu, județul Călărași

La
sistem

sectorul agricol mov, a fost dat în exploatare un nou 
realizat cu sprijinul unor unități industriale din Capitală

șese să depășească zilnic programul 
de, udări și să asigure astfel con
diții pentru realizarea de recolte cît 
mai mari.

■k
De sîmbătă și pină vineri sea

ra.. in județul Olt au fost iri
gate aproape 31 000 ha. adică tot 
atît cit era programat. Dar în 
cele mai multe unități agricole, bă
tălia pentru apă nu se rezumă nu
mai la funcționarea sistemelor mari 
de irigații. Zeci. sute, mii de hecta
re ocupate cu diferite culturi se irigă 
folosindu-se apa din surse locale. La 
cooperativa agricolă Curtișoara. de 
exemplu. 40 hectare cu porumb in 
cultură dublă. 30 hectare cu legume 
și 10 hectare cu lucernă sint irigate 
cu ana acumulată pe firul fostei al
bii a Oltului. Cinci motopompe si 10 
arini de ploaie asigură continuu apa 
atit de necesară acum plantelor. 
..Prin folosirea unui puț în albia Ve- 
dei — ne spunea președintele coope
rativei agricole Văleni. Ștefan Rădoi

— ne-a precizat Ilie Matei, președin
tele consiliului} agroindustrial.

Ca urmare a preocupării susținute 
a specialiștilor. 1 195 hectare sint iri
gate fără a se consuma motorină. 
Cum' ? Iată ce ne-a spus în acest 
sens ing. Mircea Saftencu. de la 
secția tehnică și investiții a consi
liului popular județean..în pre
zent. in cadrul asociației legumico
le din Corabia montăm o roată de 
apă cu ajutorul căreia vom iriga 
culturile din solar și din cimp. Nu
mai cu ajutorul acesteia se va rea
liza o economie de circa 8 tone de 
motorină. în scurt timp, o aseme
nea roată va fi montată pe un ca
nal de desecare, din care vom iriga 
o cultură de orez".

Iată numai cîteva exemple care 
demonstrează cu prisosință că in ju
dețul Olt bătălia pentru apă s-a 
transformat intr-o acțiune de masă. 
Și pentru ca imaginea să fie cit mai 
completă, cit mai concludentă, am 
putea relata despre aportul tinerilor,

Prelungirea perioadei de secetă în 
județul Brăila a determinat găsirea 
unor noi soluții pentru a se extinde 
irigarea culturilor pe suprafețe cît 

; mai întinse. O asemenea soluție o 
constituie roata cu balete si cune. 
Din inițiativa comandamentului ju
dețean pentru agricultură, mai mul
te unități economice din municipiul 
Brăila au primit sarcina de a con
fecționa astfel de roti care să fie 
folosite la irigarea prin inundare. 
Execuția acestora nu a ridicat pro
bleme deosebite, umitățiile respective 
realizînd în mod curent mașini, 
utilaje și instalații cu un grad de 
dificultate, incomparabil superior. 
Roata cu palete si cupe es-te o con
strucție simplă, care amintește de 
rotile folosite cind.va la mori sau la 
irigarea grădinilor : apa care curge 
pe canal lovește paletele, determi- 
nind umplerea cu apă a unor cuoe 
(fiecare cu o capacitate de 20 de li
tri) ca urmare a mișcării de rotație 
si. respectiv, vărsarea lor intr-un 
jgheab. De aici ana este dirijată, 
prin conducte, sore brazde. La fata 
locului am putut constata, la una din 
rotile montate pe un canal ne șo
seaua Brăila — Focșani, că intr-un 
min-ut este deversată în error o can
titate de 200—300 litri de ană. în 
prezent. în județ funcționează mai 
multe asemenea roti de irigat, al
tele 30 fiind în cuns de execuție. 
Așadar, simplu și eficient, fără nici 
un fel de consum de energie elec
trică si combustibil, culturile sînt 
irigate.

O altă instalație este cea de irigat 
după principiul sifonării, experi
mentată si aplicată cu bune rezulta
te . in județul Brăila. Ea a fost con
cepută și construită de un colectiv 
de oameni inimoși si inventivi de la 
întreprinderea județeană de gospo
dărie comunală si locattvă Brăila 
(inginerii Gheorghiță Pascu. Gheor- 
ghe Rîpea. maistrul Ion Ioniță și lă
cătușul Emilia-n Măniță). Primind un 
sprijin concret din partea Consiliului 
popular municipal Brăila, colectivul 
respectiv a apelat la un cunoscut 
principiu al fizicii conform căruia 
apa de la un nivel-superior (este și 
cazul canalelor în rambleu) poate fi 
dirijată lajjiveluri inferioare (respec
tiv- 'Pe' ogor), pornirea făciridu-se 
prin amorsarea coloanei de apă.' 
Practic, es-te vorba de o coloană de 
teaivă pe care se montează o pîlnie. 
o vană și un robinet de aerisire. 
Dună ce coloana este amorsată, apa 
este absorbită din canal, iar apoi 
este deversată în cultură prin inter
mediul unor conducte. Am văzut ..la 
lucru", la,.C.A.P. Cazasu. două astfel 
de instalații cu debite de 221 metri 
cubi si. respectiv. 670 metri cubi de 
apă pe oră. Pină în prezent. I.J.G.C.L. 
a confecționat cinci asemenea insta
lații și a oferit proiecte de execuție 
la mai multe unități din județ. Și 
în acest caz este eliminat total con
sumul de energie electrică si moto
rină. iar în funcție de diametrul co
loanei. o singură instalație poate în
locui mai multe motopompe. Așa 
cum preciza directorul I.J.G.C.L. 
Brăila, tovarășul Valeriu Bîrdigânu, 
instalațiile de tipul amintit pot fi 
foarte ușor realizate in orice uni
tate agricolă S.M.A. sau chiar in 
atelierele-școală care dispun de un 
aparat de sudură. De menționat este 
si costul redus al acestor instalații. 
Dealtfel, la C.A.P. Corbu și C.A.P. 
Bertești s-a și trecut la executarea 
lnstalatlidor respective.

Iată, așadar, prin soluții simple si 
economicoase au fost create noi in
stalații. care au început să fie folo
site cu foarte bune rezultate pe 
ogoarele județului Brăila, la irigarea 
culturilor.

Stan STEFAN 
Stelian CH1PER 
Iancu VOICU 
Corneliu IFRIM 
corespondenții „Scinteii*

Echilibrul endocrin și sănătatea
Endocrinologia românească, cu o îndelungată și frumoasă tradiție, 

se afirmă in continuare ca o disciplină medicală angajată ferm in slujba 
omului, deopotrivă a celui sănătos, ca și a celui suferind. Despre acțiu
nile întreprinse pe, această linie ne-a vorbit conf. dr. CONSTANTIN 
EȘANU, de la Clinică de endocrinologie București.

— Deși endocrinologia ca disciplină, 
medicală este relativ tinără in com
parație cu cele clasice, ea a căpătat 
o pondere din ce in ce mai mare în 
actul medical, in stabilirea cauzelor 
unor boli cu largă răspindire. în pre
zent nu există revistă medicală, care 
să apară în lume, și care indiferent 
de profilul ei de specialitate, să nu 
conțină cel puțin 3—4 lucrări de en
docrinologie. Âceasța pentru că fie 
că este vorba de neurologie, de boli 
cardiovasculare, reumatismale. , psi
hice ori de altă natură nu se poate 
6ă nu fie implicată cel puțin una din 
glandele constelației' noastre endo
crine. Creșterea normală în înălțime 
— ca si anomaliile creșterii (nanis
mul și gigantismul) depind de hor
monul' de creștere secretat de glan
da hipofiză și care acționează îm
preună cu alți hormoni. Dezvoltarea 
normală, maturarea diferitelor orga
ne. toate funcțiunile, metabolice sint 
reglate de hormoni. Actul de concep
ție, dezvoltarea pre și cea puberi" ă. 
fertilitatea, fenomenele de iml r 
nire, tot ce se petrece în orgar 
nostru este in
fluențat de con
stelația endocri
nă proprie care 
definește și tem
peramentul. ca
racterul propriu 
fiecărui om. Și 
tot sistemul en
docrin este cel 
care asigură menținerea capacității 
de muncă, creatoare, fizică și inte
lectuală, pină la virstele cele mai 
înaintate — in așa fel incit fiecare 
bătrin să poată rămîne activ pină în 
ultima clipă a vieții.

— Am reținut că hormonii se află 
la originea multor fenomene și me
canisme intime ale organismului care 
țin in echilibru funcțiile lui normale. 
Cum poate fi menținut acest complex 
mecanism intr-o stare de perfect e- 

.chilibtu, cari înseamnă' sănătate ?
— Evident, respectind ceea ce re

comandă dintotdeauna cei care s-au 
ocupat de sănătate. Activitatea orga
nizată. ritmică, cu respectarea orelor 
de muncă, de odihnă activă si somn, 
a orelor de masă, evitarea 6tărilor 
conflictuale. De reținut că activita
tea fizică stimulează metabolismul, 
contribuind la menținerea tinereții 
organismului.

— Ce a adus nou. in ultimele dece
nii. endocrinologia ?

— Endocrinologia a revoluționat 
pur și simplu biologia și medicina ul
timelor două decenii. în primul rînd 
prin sinteza pe cale chimică a hor
monilor si a analogilor sintetici (in
clusiv cei proteici) cu mult mai ac
tivi (de 30—100 ori) decît cei naturali 
sau fiziologici, secretați de organism. 
Oameni care își puteau pierde viața 
din cauza deficienței unor glande (de 
exemplu a corticosmrarenalei și al
tele) acum pot munci normal, iar în 
multe alte cazuri sint prevenite boli, 
altădată severe.

— Ce factori de mediu pot influen
ța sau deregla aceste mecanisme hor
monale ?

— în primul rînd factorul genetic 
sub forma unor gene patogene care 
transmit urmașului o boală endocri
nă. Multe din ele. cunoscute la timp, 
pot fi în prezent prevenite sau corec
tate. Sint apoi dereglări endocrine 
care pot apărea sub influența unor 
factori de mediu, infecții virale. 6târi 
de stress, stări conflictuale prelungi
te ori repetate, excesul în consumul 
de alimente, băuturi alcoolice, fumat. 
Obișnuința de a consuma in exces 
alimente poate deregla funcțiile en
docrine ale. pancreasului endocrin, 
stomacului, intestinului, ale cortico- 
suprarenalei. glandei tiroide și altor 
glande, urmarea fiind declanșarea 
obezității, diabetului zaharat. prin 
implicarea unor hormoni ca insuli
na, corticosbl ș.a.

— Ca șef al laboratorului de en
docrinologie moleculară și reprodu
cere umană, ca autor a 34 tehnici de 
dozare hormonală ne puteți spune ce 
baze și orientări noi oferă rețelei sa
nitare acest domeniu modern de ac
tivitate 7

— Deși laboratorul a fost înființat 
din 1970 colectivul nostru a reușit să 
pună la punct tehnici și tehnologii 
noi. multe în premieră, nu numai pe 
țară, cu metode foarte moderne cum 
este de pildă dozarea radiojmunolo- 
gică a hormonilor din singe. Ca să mă 
opresc numai la cîteva exemple, mai 
accesibile înțelegerii largi, mă voi re
feri la dozarea insulinei pentru pre
cizarea sindromului hiperinsul'inic in 
obezitate și diabet, dozarea hoi onu- 
lui de creștere etc. Tehnicile a do
zare sint extrem de utile in clinici si 
în activitatea de cercetare fundamen
tală pentru stabilirea diagnosticului 
pe baze riguros științifice, indicarea 
tratamentului ceiui mai adecvat si a- 
precierea obiectivă a eficacității mă
surilor terapeutice. Cu o asemenea
tehnică originală am demonstrat

— pentru prima 
daită în lume — 
că hormonii ac
ționează la nive
lul genei (cro
mozomilor) sti- 
mulînd sinteza de 
ADN (transcrip
ția si translația 
pină la sinteza 

de proteine). Am început acest stu
diu pe țesutul adipos (gras), cel mai 
important depozit de energie al or
ganismului și implicat în apariția 
obezității, diabetului zaharat, proce
sului de aterogeneză etc. Cunoscind 
mai bine, cu ajutorul noilor meto
de. hormonii care reglează mecanis
mele de reproducere putem interveni 
în corectarea unor deficiente ale fer
tilității. prin tratamente adecvate, in 
așa fel îiicit 'fiecâră' familie să se 
consolideze prin nașterea și creșterea 
copiilor doriți.

— Cum sint pregătiți viitorii spe
cialiști pentru a răspunde exigențe
lor rețelei sanitare in acest domeniu 7

— Pe lingă colectivul de specialiști 
din cadrul Institutului de endocrino
logie. unitate care rezolvă numeroase 

" cazuri și din țară, mai sînt colective 
de cercetare endocrinologică in Iași, 
Cluj, Tirgu Mureș. Timișoara. Cra
iova. Sînt apoi medici specialiști în 
spitale județene, municipale, policli
nici etc. Rețeaua nu este însă com
pletă in toate județele, dar prin re
înființarea secundariatului, în ultimii' 
trei ani. se formează medici endocri- 
nologi care vor acoperi și cerințele 
celorlalte localități. în ce privește 
învățămintul superior, deși avem nu
mai o disciplină cu acest profil și cu 
puține ore de predare, se depun efor
turi pentru formarea noii generații 
de endocrinologi încă de pe băncile 
facultății. Studenții pasionați de 
acest domeniu sint antrenați in acti
vitatea de cercetare. învață să se 
informeze și documenteze, își însu
șesc tehnici noi apărute de cițiva 
ani pe care nu le cunosc multi me
dici din rețea. Pentru că lucrez de 
peste 25 de ani cu studenții și am 
îndrumat peste 100 de lucrări de di
plomă. pot spune că am constatat la 
ei o mare capacitate și pasiune de 
cercetare. De foarte multe ori i-am 
inclus în temele noastre contractate 
cu Academia de științe medicale, iar 
unii și-au publicat rezultatele în re
vista noastră de endocrinologie. Este 
o mare satisfacție pentru ei. dar mai 
ales pentru noi toți cei care ii îndru
măm pentru a asigura schimbul de 
miine al unei specialități medicale 
de cel mai larg interes pentru sănă
tatea populației.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

Șl
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Alibi cu ajutorul 
păgubașului

Reintîlnirea strungarului D. cu fostul său 
coleg de armată, Burghelea Ștefan, aflat 
ocazional prin București, a fost exuberantă 
și stropită din belșug cu bere. Nu se văzu
seră de mai bine de 5 ani ; după lăsarea 
la vatră, strungarul D. lucrase și peste ho
tare. in general avea o mulțime de impre
sii de povestit, omul se rostuise la casa lui. 
I-a invitat, pe Burghelea și pe însoțitorul 
acestuia — al cărui nume îi scăpă — să 
treacă pe la el, să-l vadă.

Cei doi au răsnuns invitației, prelungind 
surpriza revederii, în sensul că au efectuat 
vizita promisă, dar în lipsă gazdei. Pentru 
eventualitatea că la semnalul soneriei nu 
va răspunde și nu va deschide nimeni ușa, 
luaseră cu ei și un levier. Au diminuat 
agoniseala mult lăudată cu o haină din 
piele, trei scurte (două tot din piele), un 
radiocasetofon, 54 de casete. Dominat de 
relatările leatului său, Burghelea, chiar să 
fi vrut, n-ar mai fi apucat să povestească 
celuilalt că și el a fost „plecat" între timp, 
dar cu altă adresă, chiar de două ori. dintre
care ultima dată pentru o perioadă de trei
ani, rămasă definitivă prin respingerea 
recursului.

locuințelor 
bani mulți, 

, eventual 
din 

0

...Se specializase în vizitarea 
unde era sigur că poate găsi 1 
aparatură electronică, bijuterii, 
tacîmuri sau cît mai multe obiecte

piele. (De la un medic din Deva a plecat 
cu o mini-colecție de cojoace, o jumătate 
de duzină, putea deschide cu ele un mic 
shop).

Vizita amintită n-a fost singura. în răs
timpul unei șederi în Capitală de numai 
zece zile cei doi infractori au comis trei 
spargeri, soldate fiecare cu pagube mari. 
Aceea de la colegul de armată a fost cea 
mai grosolană. De regulă „lucrau" fin, 
ajungînd să-și asigure alibi ou însuși 
ajutorul victimei furtului. O împrie
tenire in restaurant, promisiuni că pot 
procura lucruri de chilipir, o primă 
vizită la păgubaș acasă, unde, cit 
timp complicele (pe numele lui So- 
hler Alexandru) se tirguia cu gazda. 
Burghelea scotea mulaje dună chei ; urma 
o nouă intîlnire la restaurantul cel mai 
apropiat și... o masă prelungită. în timpul 
mesei, Burghelea se scuza că îl revendică 
treburi urgente, folosea cheile scoase după 
mulaj, apoi dispărea. Rămas să petreacă 
împreună cu păgubașul, Sohler il ținea pe 
acesta departe de comiterea infrac
țiunii și își asigura, totodată, un alibi. 
Luau și alte măsuri de precauție : pen
tru cei cărora nu le-au fost colegi de 
armată se recomandau cu nume fa'se' 
și se prezentau drept originari din 
Sfintu Gheorghe. respectiv Deva ; in rea
litate erau din Huși, respectiv Timișoara.

Nici viclenia, nici alibiurile, nici rapidi
tatea infracțională nu le-au fost insă de 
mare folos. Doi tineri ofițeri ai miliției ju
diciare din Birlad (lt. maj. Toader Mihăilă 
și It. C. Cazacu) au avut răbdarea să urmă
rească mai multe ore în șir drumurile celor

doi „vilegiaturiști" prin municipiul moldav 
și au avut și condiția fizică să se țină după 
Burghelea cind acesta a rupt-o la fugă. 
Placat lingă un gard pe care se pregătea 
să-l sară, recidivistul și-a încheiat cea de 
a treia etapă a biografiei sale infracțio
nale după numai 15 zile de Ia reintîlnirea 
cu colegul de armată, plecînd din nou, a 
treia oară, la aceeași adresă, dar de data 
aceasta pentru 6 ani.

O bere mult prea 
transparentă

La miliție e deschis oricînd, chiar și 
noaptea tirziu. Intr-o seară de april, la 
miliția sectorului 2 s-a prezentat o vinză- 
toare de la patiseria din str. Vatra Lumi
noasă nr. 102. Sesiza că responsabila uni
tății tocmai dublase cantitatea de bere la 
butoi, conectînd-o la robinetul rețelei 
I.C.A.B. Vînzătoarea se mai plîngea că e 
constrînsă să servească poșirca astfel ob
ținută sub amenințarea desfacerii contrac
tului de muncă.

A doua zi. ofițerii biroului economic s-au 
aflat printre mesele consumatorilor și au 
constatat că. intr-adevăr.- lichidul servit in 
halbe purta doar în mod eufemistic titlul 
de ..bere". Responsabila. Geamănă Rada, a 
avut mai multe explicații in legătură eu 
activitatea si traiul ei. Tușea dacă nu fuma 
„Kent", nu se putea concentra pe borde- 
rouri dacă n-avea pe-aproape o sticlă de 
wihsky, aprovizionarea gospodăriei perso

nale o făcea cu sacul și cu lada, in plus îi 
era urît la locul de muncă fără surioara ei, 
pe care o plătea fără să fie încadrată. Gu 
acest prilej s-au mai făcut insă și alte 
destăinuiri care atrag atenția in mod deo
sebit, pentru că presupuneri in acest .sens 
au mai circulat, semnale in acest sens au 
mai fost lansate.

Cităm dintr-una din declarații, scrisă cu 
mina ei de responsabila unității, respec- 
tîndu-1 ortografia și punctuația ;

„Pentru delegații cane aduceau bere le 
plăteam 10 iei de butoi și un leu de ladă 
de bere. Respectiv dacă aduceau 100 
navete le dădeam o sută. Iar pentru bu
toaiele de bere la 30 butoaie le dădeam 
300 lei. în unele situații cind nu ieream in 
unitate și eram plecată după marfă vinză- 
toarele care primeau marfă știau de la 
mine că trebuie să plătească un leu de 
navetă și 10 lei de butoi. Mai declar că 
pentru orice marfă dădeam delegaților 
bani din gestiune intfucit dacă nu le dă
deam banii aceștia numai aduceau marfă".

Dacă e vorba de o practică — după cum 
„transpiră" din breasla respectivă și după 
cum se și poate deduce din aceste mărturi
siri, problema devine mult prea serioasă 
pentru a fi rezumată ia un caz sau la o 
unitate ori la un sector din Capitală. De 
aceea solicităm ministerului de resort o 
verificare largă, minuțioasă și fermă, efec
tuată cu toate posibilitățile administrative. 
In Capitală, ca și în alte orașe; urmată de 
un răspuns clar și sigur pe el la întreba
rea generică : Există sau nu asemenea 
practici „preferențiale" în legătură cu 
aprovizionarea magazinelor ?

Din caietul 
grefierului

Metamorfoza unor relații, descrise mai 
întîi ințr-o scrisoare de familie la începu
tul căsniciei...

„Iert nu am mai apucat să fac băiță dar 
am mers cu Costică, am umplut canistra cu 
bere și aseară am băut amindoi bere și 
am pipat ultimul cozonac".

...și apoi prezentate la divorț :
„încercarea reclamantei de a demonstra 

acest viciu al piritului prin coresponden
țele „extrase" de la filele 109—110 nu poa
te forma nici o convingere, scrisorile da
tină din 1972—1973 cind piritul, elev la un 
curs de perfecționare fiind, intr-un limbaj 
plin de afecțiune și dragoste relatează cum 
ar fi băut o bere sau o cinzeacă".

(Din dosarul Tribunalului munici
piului București nr. 376/31)

— Nu-mi amintesc să fi fost prins cu 
mina in buzunarul părții vătămate. Poate 
să fi fost așa cum declară martorii, insă eu 
nu-mi mai aduc aminte nimic, pentru că am 
fost la cineva să-i dau o datorie și n-am 
mai ajuns la acea persoană deoarece m-am 
oprii la „Geamuri multe" unde am consu
mat băutură alcoolică.

(Din mărturisirile lui Gheorghe 
Vasile, inculpat in dosarul Jude

cătoriei sectorului 2 nr. 6477/81)

Sergiu ANDON
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INDUSTRIA ROMÂNEASCĂ
IUNIE : ----------------------------------------------------------------------
1948 I dinamică, modernă, mereu mai eficientă

a

Dacă România, trecînd pe calea 
construcției socialiste, nu ar fi 
acționat pentru dezvoltarea pu
ternică a forțelor de producție, 
pentru realizarea unei 'industrii 
moderne pe baza tehnicii celei 
mai avansate, am fi rămas în 
continuare o țară slab dezvoltată, 
dependentă de țările industriali
zate, Dezvoltarea puternică a in
dustriei socialiste, amplasarea for
țelor de producție și progresul 
industriei 
constituit 
esențial al 
al trecerii 
socialiste multilateral dezvoltate 
<i înaintarea spre comunism.

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Expunerea la Plenara lărgită a C.C. al 

P.C.R. din 1—2 iwpie 1982)
------------------------ >--------------------- -— . x------------------------——

în toate județele au 
și constituie factorul 
victoriei socialismului, 

la făurirea societății

LA TEMELIA...

finitorie a perioadei inaugurate de 
Congresul al IX-lea al partidului ~

28 IUNIE 1975. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu analizează, împreună cu 
factorii de resort, amplasarea viito- s-a materializat în crearea și dez-
rului mare centru siderurgic de la voltarea unui mare combinat side-
Călărași. Rodnicul dialog de lucru 
al secretarului general al partidului 
cu specialiștii, cu alți oameni ai 
muncii — devenit o trăsătură de-

rurgic, a unei noi vetre de oțel pe 
harta țării. Oamenii Bărăganului 
și-au descoperit, astfel, o nouă 
vocație, cea de siderurqisti.

INDUSTRIALIZAREA SOCIALISTĂ A TĂRII
...înaltului dinamism economic

® Industria românească produce astăzi de PESTE 50 DE ORI 
mai mult decît in anul 1938 ;

@ Producția industrială a României a crescut în perioada 
1971-1980 intr-un ritm mediu anual de 11,2 LA SUTĂ, superior celor 
realizate, în aceeași perioadă, de Austria, Belgia, Canada, Franța, 
R.F.G., S.U.A., Japonia, țări în care ritmurile de creștere s-au. situat, 
între 2,5-4,3 la .-sută

© Producția industrială a anului 1950 se realizează azi numâî în 
10 ZILE, iar cea din 1965 în circa 60 DE ZILE ;

9 în prezent, industria constructoare de mașini, impreunâ cu 
industria Chimică și alte sectoare industriale, participă cu două treimi 
la realizarea exportuiui ;

® Economia națională dispune astăzi de peste 2 000 MILIARDE 
LEI fonduri fixe, peste 80 la sută din acestea realizîndu-se în ultimii 
15 ani. Comparativ cu anul 1950, volumul fondurilor fixe a fost în anul 
1981 de 9 ORI mai mare ;

© Toate județele țării dispun de capacități de producție pentru 
realizarea unei producții industriale de peste 10 miliarde lei, față de 
numai 3 județe în 1965 și 21 județe în 1975.

...dezvoltării bazei 
tehnico-materiale a agriculturii

© Industria și-a sporit continuu și substanțial aportul la creș
terea și modernizarea bazei tehnico-materiale a agriculturii : numărul 
de tractoare din dotarea agriculturii a crescut de la 13 700 în 1950 
la 81 356 în 1965 și la 156 000 în anul 1981, iar cel al combinelor 
autopropulsate pentru cereale de la 292 în 1965 la 44 000 în 1931 ;

@ Creșterea parcului de tractoare a dus la reducerea supra
feței arabile ce revine pe un tractor fizic de la 684 hectare în 1950, la 
121 hectare în 1965 și la 63 HECTARE în 1981 ;

® Cantitatea de îngrășăminte^ chimice livrată agriculturii a 
sporit de la 6 000 tone în 1950 la 303 100 tone în 1965 și la peste 
1 600 000 TONE în 1981 ;

@ Suprafața amenajată pentru irigat a crescut de la 229 900 
hectare în 1965 la 2 318 000 hectare în 1981 ;

• Numai în deceniul 1970-1980 producția agricolă a crescut 
de peste 1,6 ORI.

...ridicării nivelului de trai
® Datorită politicii de industrializare promovată consecvent de 

partidul nostru, pe baza căreia s-au dezvoltat toate celelalte ramuri 
ale economiei naționale, în perioada 1950—1982 au fost create peste 
5,4 MILIOANE noi locuri de muncă ;

® Numărul personalului muncitor ce revine la 1 000 de 
locuitori a crescut în țara noastră de la 130, în anul 1950, la 336 în 
1982, iar cel din industrie a sporit, în aceeași perioadă, de la 50 per
soane la 155 de persoane ;

© In perioada 1950-1982 veniturile medii nominale ale perso
nalului muncitor au sporit de la 337 lei la 2 678 lei lunar ;

• în perioada 1950-1982, în țara noastră s*au construit și dat 
în folosință peste 4,9 MILIOANE locuințe. România se situează 
astăzi, în ceea ce privește numărul locuințelor date în folosință la 
1 000 de locuitori, înaintea unor țări cum sînt : Austria, Danemarca, 
Franța, R.F. Germania, Italia, Olanda și Suedia ;

© Cheltuielile social-culturale pe un locuitor au crescut, în 
1982, față de 1950, de peste 17 ORI.

...sporirii venitului național
• Venitul național a crescut în perioada 1951-1981 într-un 

ritm mediu anual de 9,1 LA SUTĂ ;
• In 1981, venitul național pe locuitor a fost de 11 ORI mai 

mare față de anul 1950 ;
• începînd din anul 1971, datorită accentuării factorilor 

calitativi, de eficiență, ai activității economice, ritmul mediu anual de 
creștere a. venitului, național a depășit,pe cel al produsului , social ;

• Industria participa în 1980 cu 58,6 LA SUTĂ la crearea 
venitului național, față de 30,8 la sută in 1938, și acoperă circa 80 la 
sută din cerințele de mașini și utilaje ale economiei naționale ;

• Din punctul de vedere al produsului social și venitului 
național, România a fost in anul 1981 de 15 ORI mai bogată 
decît în 1950.

...lichidării decalajelor față 
de țările dezvoltate

• Pășind ferm pe drumul industrializării socialiste, România 
s-a apropiat sau chiar a depășit o serie de țări dezvoltate din punct 
de vedere economic în ce privește producția pe locuitor la un șir de 
produse importante : energie electrică, oțel, cauciuc sintetic, fire și 
fibre artificiale, îngrășăminte chimice, ciment, aparate de radio, frigi
dere, televizoare, țesături, încălțăminte ș.a. ;

• In perioada 1951-1980 producția de energie electrică pe 
locuitor a crescut în România de 23 ori, iar în Statele Unite de 4 ori. 
Cehoslovacia realiza în 1950, comparativ cu România, de peste 5 ori 
mai multă energie pe locuitor ; în 1980 diferența a rămas de numai 
20 la sută. De asemenea, producția de energie electrică pe locuitor 
în Franța era de peste 6 ori mai mare decît în țara noastră, iar în 1980 
diferența a rămas sub 40 la sută ; față de Italia decalajul de peste 
4 ori din 1950 s-a redus sub 10 la sută ;

• Producția de oțel pe locuitor a crescut în România, în peri
oada 1951—1980, de 17 ori ; în anul 1980 țara noastră a realizat o 
producție de oțel pe locuitor mai mare decît Statele Unite, Anglia, 
Italia și Franța ;

• Față de țările dezvoltate, în anul 1950 venitul național al 
României pe locuitor era de 15-20 de ori mai mic, iar astăzi este de 
cel mult 4-5 ori mai mic.

Dacă nu am fi optat pentru industrializare
lată, succint, cît ne-ar fi costat procurarea unor produse pe care ar fi trebuit să le importăm 

dacă economia românească nu ar fi urmat calea industrializării;

...Ciți dolari ar fi costat asigurarea bazei tehnico-materiale a agri- Așadar, numai pentru dotarea agriculturii cu acest număr de trac- 
culturii existente in anul 1981 ? • Tractoare: 156 000 bucăți X 12 000 toare, combine autopropulsate și asigurarea îngrășămintelor chimice,
dolari = 1 872 000 000 dolari. • Combine autopropulsate : 44 000 fără a mai socoti celelalte tipuri de mașlni-unelte agricole, economia
bucăți X 62 000 dolari = 2 728 000 000 dolari. • îngrășăminte chimice : noastră ar fi cheltuit aproape 5 miliarde dolari.
1 600 000 tone X 180 dolari = 288 000 000 dolari.

Produsul Piața UM.
Prețul 

(în dolari)
Total dolari la nivelul 

producției românești din 1981

Televizoare alb-negru R.F.G. buc. 150-245 104 000 000
Frigidere 
Tractoare

R.F.G. buc. 210 84 000 000
Franța buc. 10 300-13 000 816 000 000

Combine autopropulsate Franța buc. 43 000-84 000 372 000 000
Locomotive electrice și 
diesel pentru linii ma
gistrale R.F.G. buc. 68 000 1 700 000

Autocamioane R.F.G. buc. 50000-60 000 1 100 000 000
Autoturisme Franța buc. 8 100 745 200 000

îngrășăminte chimice
(„Renault") 

S.U.A. tona 175- 180 475 000 000
Fibre chimice S.U.A. tona 1 780-1 970 384 000 000
Laminate de oțel Olanda tona 270- 367 3 010 000 000

Pagină realizată de llie ȘTEFAN
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ECOURI la ''l
DE LA LITERATURĂ LA FILM

CARNET PLASTIC
• Dezbateri ideologice • literar-artistice • de istorie

Spiritul patriotic al operei artistice

Colaborare creatoare cu scriitori valoroși
LA TÎRGU MUREȘ — EXPOZIȚIA 

RETROSPECTIVĂ ION VLASIU
Orice film are la bază o literatu

ră, sigur o literatură structurată 
special pentru film, și această 
structurare specifică se numește 
scenariu cinematografic.

Din păcate, foarte puține scenarii 
au o autonomie literară indepen
dentă, foarte puține dau imaginea 
complexă a filmului, de aceea foar
te puține sint tipărite și difuzate.

Sigur, nu același lucru se întim- 
plă cu un alt tip de literatură dra
matică, cea destinată spectacolului 
de teatru. Aceasta se editează in 
multe exemplare, se poate citi in
dependent, se studiazg, in licee și 
facultăți de literatură... Și este fi
resc, cel puțin din două motive : în 
primul rind fiindcă dramaturgia de 
teatru are o tradiție milenară și a 
fost onorată de mari genii ale ome- 

Inirii — din antichitate și pînă azi, 
iar in al doilea rind. fiindcă același 
text dramatic, destinat spectacolu
lui scenic, a cunoscut și poate be
neficia simultan de mai multe mon
tări, în viziuni regizorale diferite, 
chiar in repertoriul aceleiași sta
giuni și al aceluiași oraș. Nu de 
mult am ‘avut acest prilej cu 
„Scrisoarea pierdută" a lui Cara- 
giale, cu „D-ale carnavalului" etc. 
Aceleași texte se montează in 
mai multe orașe, pe mai multe me
ridiane ale globului, se reiau în 
paralel la televiziune sau în teatre 
populare și de amatori. Spectatorul 
de teatru poate citi anticipat textul 

- și nu de puține ori confruntă inten
țiile autorului cu cele ale regizo
rului sau cu propria sa viziune.

în schimb, scenariul cinemato
grafic este destinat unei singure 
montări filmice și sint foarte rare 
cazurile cînd același scenariu a fost 
reluat peste două trei decenii și 
acta, de obicei, pentru reeditarea 
unui film în condiții tehnice mai 
modeme (color, panoramic, stereo
fonic etc.).

Dar cele două tipuri de texte dra
matice, primul destinat spectacolu
lui scenic, celălalt spectacolului ci
nematografic, aparent cu asemă
nări, se diferențiază fundamental 
prin semnele și mijloacele speci
fice de expresie cu care operează 
cele două arte ale spectacolului : 
primul se bizuie pe dialog, celălalt 
pe imagine. Cred că scenariul de 
film are puncte de interferență 
mult mai mari cu proza — cu nu
vela și romanul — chiar cu poezia.

Scenariul cinematografic își poa
te permite o narațiune fără peri- 
metrări de timp și spațiu, cu anti
cipări și retrospecții, iar în cinema
tograful modern, incursiuni ample 
in psihologia eroilor coborind, prin 
semnele cu care operează, toate 
elementele sintezei filmice — gîrid 
rostit și muzică, supraimpresiuni,

avalanșe și învolburări de imagini, 
imagini obsesive și laitmotive, rit
muri descompuse, sau culori..meța,- 
morfozate etc. etc.

Deci, tot ceea ce literatura poate 
exprima prin cuvinte, propoziții, 
fraze, capitole.

Filmul poate exprima tot ceea ce 
mintea și sufletul omului pot cu
prinde, ba chiar mai mult, ceea ce 
omul, numai prin simțurile lui. nu 
ar putea percepe — și să ne refe
rim doar la macrocosmos și micro
cosmos, la imagini subacvatice de 
mare adîncime sau chiar in lava 
incandescentă, la zborul glontelui 
sau la nașterea și ofilirea unei flori 
— în cîteva secunde.

Și dacă literatura, această navă 
amiral a spiritualității . umane, ■. a 
generat și generează atîtea capo-

Gheorghe VITANIDIS

dopere. atit timp cit literatura 
noastră contemporană este onorată 
de atitea mari talente din epoca și 
generația noastră, nu este oare fi
resc, logic, ca filmul românesc să 
preia și' să transpună in imagini 
specifice aceste valori de necon
testat ?

Și cind vorbeam de interferențe 
și similitudini, mă gindeam la te
mele prozei noastre contemporane, 
la ideile artistice, la conflicte și si
tuații, la caractere și personaje, la 
construcții narative emoționante, la 
metafore și simboluri, la dialog și 
detalii, dar mai presus de toate la 
cantitatea de adevăr uman pe care 
o poartă, la ampla cuprindere a zo
nelor și categoriilor umane.

Nu contest prin asta necesitatea 
de a milita, în continuare, pentru 
o dramaturgie specifică, originală, 
pentru atragerea și specializarea 
unor scenariștii profesioniști — dar 
marile cinematografii iși structu
rează filmele de artă; planurile lor, 
pe subiecte inspirate din literatură 
in proporții, cel puțin de 50 la 
sută, pornind de la literatură na
țională și universală.

Ambiția de originalitate totală a 
cinematografiei face trimitere la' 
proverbele cu „fudulul", iar noțiu
nea de autor total presupune obli
gativitatea ca talentul regizoral să 
fie dublat de cel de scriitor — fi
indcă și scenaristul de film este un 
scriitor și nu al unui- gen minor. 
Cinematografia noastră trebuie să 
fie recunoscătoare' unor scriitori de 
tafcnt care s-au aplecat, cu toață 
ființa lor, s-au dăruit dramaturgiei 
de film, scriindpoate — mai pu
ține nuvele și romane decît’ ceilalți 
colegi ai lor de generație. Să ne

imaginăm cum'ar fi' arătat cinema
tografia română fără Titus Po- 
pftyici... fără-Eugen .Barbu.. Fănuș 
Neagu, Mihnea Gheorghiu. Petre 
Sălcudeanu, D.R. Popescu. Ioan 
Grigofescu, Dinu Săraru. Paul 
Arighel. Nicolafe Tic . și âtîția alți 
scriitori-scenariști.

Și, pentru că vorbim de litera
tura. -română de actualitate, este 
timpul să transformăm, in -opere 
cinematografice atitea opere litera
re semnate de multi autori presti
gioși ai acestor decenii. foarte 
mulți dintre, ei în viață..

.Nu contest necesitatea concursu
lui de scenarii, dar atunci cind 
premiem un' scenariu sau îl intro
ducem în producție, .sîntem obli- • 
gați să gindim .dacă acest scenariu 
egalează, cel - puțin, atitea opere 'li
terare; valoroase'pe-care nu 'le 
putem exclude din spiritualitatea 
acestei epoci-.1 ■ ' • ■ ■

Șîntem aceeași generație.' trăim 
în aceeași epocă, avem un ideal 
unic — acela de a ne sluji poporul 
și de a contribui la înălțarea lui, 
sub îndrumarea înțeleaptă a parti
dului nostru comunist.

Mai mult, am convingerea că ma
joritatea covîrșitoare a cineaștilor 
noștri este dăruită afirmării școlii 
naționale de'film, promovării înal
telor idealuri ale umanismului so
cialist, propășirii patriei noastre.

Trebuie lărgit dialogul cu autorii 
de film, trebuie reanimat climatul 
de colaborare creatoare cu scriito
rii de valoare,, trebuie reașezată, pe 
bază de certitudini, implicarea 
afectivă' a scriitorilor în transpu
nerea , operelor pe ecran și mă 
bu<;ur să aflu că, in acest sens, 
tinde să fie profilată o casă de fil
me — din cele patru. O singură 
casă însă nu va putea cuprinde un 
asemenea volum de muncă, dacă 
tot ei îi revine și sarcina forării în 
literatura noastră clasică și. de ce 
nu, chiar universală.

Privesc în rafturile bibliotecii 
mele și îmi. reafirm convingerea că, 
folosind acest inestimabil tezaur 
care este literatura noastră — și nu 
o neglijez pe cea contemporană — 1 
filmul românesc ar putea ocoli 
„criza de scenarii" care s-a instau
rat astăzi în întreaga lume.

Noi, cineaștii, trebuie să recu
noaștem că, prin specificul și rit
murile profesiei ■ noastre, nu putem 
cunoaște temeinic toate ungherele 
țării, nu putem cuprinde toate ma
rile mutații Care'se produc zi de zi, 
clipă de clipă, în sufletul și con
știința contemporanilor noștri ; or. 
literatura rămîne hrană vitală, mă 
refer la literatura de calitate, cea 
care are rădăcini adînci în acest 
pămînt și care se adapă la „izvorul 
cu apă'vie".

Orașul de pe _Mureș găz
duiește cu dragoste, cu ad
mirație și interes, o parte 
din .opera lui. Ion . Vlasiu, 
întocmai cum, îndată dună 
primul război l-a găzduit. 

. pe viitorul artist, ca elev, 
la școală de arte' și me
serii.

Aici a făcut Ion Vlasiu 
primii pași în artă, aici 
și-a descoperit .vocația de 
sculptor pe care a știut să 
și-o cultive toată viața, 
pină Ia maturitatea suve
rană — cum ar spune cine
va — cu voința tenace și 
nezdruncinată încredere în 
forțele proprii. Astăzi, la 
vremea împlinirilor, maes
trul evită cu nedisimulată 
ironie aluziile bilanțiere la 
opera sa- complexă. E de 
înțeles : nu trage linia to
talizatoare și nu îngăduie 
nici altora s-o facă : își 
cunoaște împlinirile, ca și 
neîmplinirile. despre care 
vorbește adesea neconce
siv. dar nu consideră, pe 
bună dreptate, să fi venit.

încercarea cineastului de a porni 
de la literatură pentru a face film 
ared că nu trebuie considerată ca 
una din căile cele mai facile de 
simplu „împrumut" de subiecte, de 
transfer de idei. încercarea, cred, 
trebuie să însemne mult mai mult. 
Opțiunea cineastului în abordarea 
unei opere literare sau momentul 
de decizie in extragerea substanței 
literare nu poate fi făcută la în- 
timplare, fără discernămint, necu- 
noscind fenomenul literar in datele 
lui esențiale.

Nu puține din capodoperele lite
raturii universale și /naționale au 
devenit momente de referință pen
tru evoluția cinematografului, de 
multe ori poate prea grăbit să 
ajungă din urmă experiența de 
sute de ani a literaturii, să-i par
curgă etapele (nu neapărat prin 
intermediul ecranizărilor) adoptînd 
elemente de limbaj, de construcție

etc., și chiar teorie și critică lite
rară. Simbolismul, suprarealismul, 
romanul dintre cele două războaie, 
avangardismul, „noul roman", „ex
plozia literară" din anii ’T0, iată 
momente și etape care la diferență

Dinu TĂNASE

de mai mulți sau mai puțini, ani 
și-au avut ecourile în cinematograf. 
Fără a subestima cuceririle proprii 
de limbaj in încercarea lui de a se 
detașa de literatură, filmul avind 
deja oricum un drum al lui, nu 
putem să nu remarcăm (chiar 
fără să facem o paralelă între ope
rele literare și ecranizări), o men
ținere a cinematografului în umbra 
spirituală a literaturii.

„Literatura continuă — iar lite

ratura e viață — viața zbuciumată 
a unei umanități în plină mutație 
ce caută:în ficțiunile sale imagini
le fericirii pierdute sau ale desti
nului care se va împlini" — un gînd 
al lui Pierre de Boisdeffre pe care-1 
putem alinia oricînd într-o profe
sie de credință a unui cineast.

Ecranizarea, din momentul accep
tării’ ca formulă pentru film, nu 
poate avea decît un singur sens, 
acela al subordonării tuturor mij
loacelor pe care cinematograful le 
are la dispoziție pentru a servi 
opera literară.

Fără prejudecăți, orgolii și false 
complexe, cineastul este dator să 
asimileze substanța literară în toa
tă complexitatea ei, să-i găsească 
echivalențele cinematografice 
cele mai potrivite, in așa fel încît 
produsul final — opera cinemato
grafică — să poată sta demnă, ală
turi de modelul ei literar.

Ia ceasul de față, și vre
mea socotelilor. Aceasta e 
încă departe, el e în plină 
putere creatoare, continuă, 
deci să osîrdească, pasior 
nat, cu fervoarea-i cunos
cută. credincios uneltelor 
sale și stăpin deplin pe 
ele. mînuind dezinvolt în 
primul rind dalta, dar gă- 
sindu-și încă timp destul, 
din puținul pe care-1 are. 
pentru pensulă, eboșar sau 
pană. Acestea au fosț. ma
rile iubiri dintru început 
ale unui creator de artă 
înzestrat, plin de vigoare 
și neastimpăr.. niciodată 
mulțumit de sine si nici de 
alții, dar consecvent. ■ cum 
rar se poate vedea. în sui
șul său adesea pieptiș. spre 
țelul înalt ce și l-a propus: 
rostirea ■ prin .artă a ade
vărului. A pătruns în via
ța artistică într-o . vreme 
cind toată lumea • voia să 
facă ceva nou, modem cu 
orice preț, într-o lume mo
dernă a unui secol ce și-a 

, făcut din modernitate. îna
inte de a ști s-o defineas
că. un stil de viață și un 
idol. Poate că tocmai de 
aceea Ion Vlasiu a ținut să 
slujească adevărul, ținta 
supremă, a artei și vieții 
lui, solia menirii de artist, 
de care nu s-a dezis mai 
bine de cinci decenii, de 
cînd „a plecat din sat", din 
Lechința Mureșului și apoi 
din Ogra Tîmavei Mici. Să 
ne mirăm că debutul și l-a 
făcut — semnificativ — la 
revista clujeană „O lume 
nouă" cu o poezie ? Nu, 
pentru că ulterior întreaga 
lui sculptură — cea în pia
tră mai ales și. după pă
rerea noastră și pictura, 
sint marcate de un lirism 
specific ardelean. încărcat 
de gingașă noblețe și dis
cretă vitalitate, relevate în 
lucrări ' ca „Mireasa", 
„Mama cu gemeni" sau în 
expresivele-i portrete în- 
fățișîndu-I pe Eminescu, 
temă predilectă pentru ar
tist de-a lungul întregii 
sale evoluții, ori pe Crean
gă pentru care chiar în 
aceste zile înalță o impre
sionantă statuie la Piatra 
Neamț, rodul unor mai 
vechi’ preocupări, o temă 
așadar reluată, asupra că
reia a revenit mereu, defi- 
nitivîndu-și tîrziu . proiec
tul și terminînd recent lu
crarea la dimensiunea ce
rută de amplasament, o 
lucrare cu calități monu
mentale de o rară distinc
ție spirituală. în care fi
gura marelui .povestitor 
humuleștean ne este redată 
cu o notă de umor, cu duh 
și sfătoșenie, cum chiar 
autorul ne-o spune, nu de
mult, intr-un interviu.

în lunga-i carieră artis
tică portretul a constituit. 
Ia Ion Vlasiu. una din ace
le preocupări care definesc 
de regulă personalitatea 
creatoare a unui sculptor. 
Pe lingă Eminescu și 
Creangă, clasici ai litera
turii noastre. Ion Vlasiu i-a 
mai veșnicii în bronz, pia
tră sau lemn pe eroii răs
coalei de la 1784: pe Dece- 
bal. Homer. Ovidiu. Pan, 
Socrate, dar și pe Bacovia,

Coșbuc, Sadoveanu. fără 
a-i uita, fiindcă vorbim de 
portret, pe corifeii Școlii 
Ardelene., cărora; pentru 
prima oară într-un proiect 
de monument le-a adăugat, 
în compoziție, oe Ion Bu- 
dai-Deleanu. . Este tema, 
monumentului destinat 
centrului civic' din Tg. Mu
reș, la care maestrul Ion 
Vlasiu ■. lucrează de peste 
3 anii

Ion Vlasiu, ca unul ce a 
avut șansa, pe care singur 
o mărturisește, să ridice. în 
anii socialismului' citeva 
importante: monumente
știe, in plus, din propria-i 
experiență, că statuara de 
for public mijlocește. un 
dialog semnificatiy. dialo
gul între viața socială ce 
pulsează- pe arterele orașu
lui și’ liniile severe, mai 
reci și mai abstracte ale 
edificiilor moderne ce' mo
bilează spațiul colectiv. La 
urma urmei acesta- este 
unul din rolurile principa
le. urbanistic vorbind, ale 
sculpturii monumentale, iar 
Ion Vlasiu îl cunoaște ca 
un meșter, ce este, al for
melor și al volumelor 
sculpturale dispuse armo
nios în spațiu. Tot la Tg. 
Mureș, în urmă cu cîțiva 
ani. i-a revenit misiunea 
să „mobileze" un spațiu 
arhitectural mai puțin ge
neros. așa cum e scuarul 
din fața clădirii . noului 
aeroport. Aici a instalat. 
Ion Vlasiu. după îndelun
gate studii și destule în
cercări. monumentul co
memorativ închinat „Mais- 
torașului" Aurel. Lucrarea 
figurativă de concepție mo
dernă e lansată p.e verti
cală. are un amplasament 
în vecinătatea unui imobil 
căruia sculptorul. prin 
opera sa, i-a conferit. încă 
din atelier din fazele de 
schiță, noblețea pe care o 
arhitectură neinspirată i-a 
refuzat-o din faza de plan
șetă. Dar. cu doi ani .măi 
înainte. Ion Vlasiu a avut 
satisfacția să-și vadă îm
plinit un vis. o năzuință a 
linei vieți de artist, prin 
inaugurarea de la Cluj- 
Napoca a monumentului 
relevant pentru întreaga 
să creație, la care a trudit 
două decenii, după ce a 
cîștigat. în prealabil, con
cursul național instituit în 
acest scop : monumentul 
celor trei martiri de la 
1784 a căror , bicentenară 
omagiere va avea loc. în 
toată țara, anul viitor.- Ope
ră de căpătîi a maestrului ■ 
Ion Vlasiu, > lucrare de re
ferință în istoria statuarei 
românești, monumentul cu 
funcție comemorativă „Ho- 
ria, Cloșca și Crișan" din 
Cluj-Napoca este creația 
unui sculptor cu vie con
știință artistică, făuritor -al 
unei opere pătrunse de 
spirit civic, patriotic și re
voluționar.

Consecvent, în aceeași 
perioadă, participă entu
ziast la chemarea adresată 
sculptorilor pentru reali
zarea complexului' monu
mental de pe Cimpia Liber
tății de la Blaj dezvelit, 
într-un cadru sărbătoresc

„Fete din Oaș"

în prezenta președintelui 
republicii, cu ocazia împli
nirii a 125 de ani de la re
voluția din 1848. Atunci au 
fost inaugurate pe marea 
cimpie — monument de la 
confluenta Tirnavelor. la 
Blaj, unde s-au rostit isto
ricele cuvinte „noi vrem 
să ne unim cu țara" — 24 
de busturi monumentale 
din bronz, reprezentînd cele 
mai ilustre figuri de pașop
tiști români. Două dintre 
ele. ale lui S. Bărnuțiu și 
V. Alecsandri. sint creații 
ale lui Ion Vlasiu. Ulterior, 
el a întregit complexul 
monumental de pe cimpia 
blăjeană cu trei elemente 
sculpturale figurative — un 
triplu portret de tînără 
fată, de dimensiuni monu
mentale. o sculptură em
blematică, evocatoare a 
unei viziuni folclorice de 
strictă rigoare sintetică. 
Și, în sfîrșit. să nu uităm 
nici statuia „1907“ pe care 
Ion Vlasiu. cu inițiativa și 

șinhărnicia sa caraoteristiCe., a 
ridicât-o nu demult . la 
Băileștii Doljului. O lucra
re simbolică. sugestivă, 
care impresionează prin 
armonia construcției și 
echilibrul imaginii.

Firește că aceste repre
zentări ale statuarei sale 
bogate și larg răspîndite 
în țară (București. Cluj- 
Napoca. Băilești-Dolj, Pia
tra Neamț etc.) sint înfăți
șate de expoziția deschisă 
acum la Tg. Mureș prin 
macrofotografii.

Despre pictura sa se pot, 
de asemenea, spune multe 
lucruri : in nici un caz nu 
este vorba despre „hoby-

ul“ unui sculptor sau al 
unui scriitor care în cline 
de răgaz se destinde pic- 
tind. Pictura constituie 
pentru Ion Vlasiu un mij
loc de comunicare artisti
că tot atit de viu, de expre
siv și lipsit de facilitate ca 
sculptura ori scrisul. Este 
clar că această pictură de
notă nu numai cunoștințe 
profesionale solide, dar și 
conștiință profesională. 
Altfel n-ar fi posibile ule
iuri de valoare ca „Auto
portret", „Testamentul 
scriitorului". „Satul uitat". 
„Mireasă", „Stăpinii hota
relor", „Marina" și multe 
altele, pline de prospețime 
și spontaneitate, dar și de 
pregnanta realului, reali
zate într-un colorit, cald, 
cu lumini blînde. cu adîn- 
că cunoaștere a legilor 
ineluctabile ale armoniei 
după care, față de culoa
re. un pictor nu poate fi 
niciodată complet liber, 
primul ton cromatic așezat 
pe1. pîftză aducîndu-le, 
'bjjll^atdriu; ’' 'pe' r' celelalte. 
Ion Vlasiu este recunoscut 
ca un pictor dotat cu cali
tăți native, atent și riguros 
cultivate, care-i dau /posi
bilitatea să urmeze și în 
pictură un rfrum al său. pte 
potriva propriilor încli
nații. O personalitate dina
mică și distinctă, stilistic 
insubordonabilă. de per
manentă inițiativă și mo
bilitate spirituală, o pre
zență cu adevărat insolită 
în peisajul cultural-artis
tic al vieții românești con
temporane.

Viorel OPREA

CARNET MUZICAL

0 manifestare științifică 
de prestigiu

r înțre 8 și 11 iunie a.c. a avut loc 
la București o prestigioasă manifes
tare științifică : a V-a Conferință de 
sisteme automate si informaționale 
In industrie, la care au participat 
peste 250 specialiști din țară, din în- 
vătămintul superior, cercetare și în
treprinderi de profil, ca și reputați 
specialiști din U.R.S.S.. Olanda, Po
lonia. Cehoslovacia. Italia. Bulgaria, 
Japonia.'R. P. Chineză. Egipt, R. D. 
Germană. Franța.. Grecia.

Organizatorii — Ministerul Educa
ției și învățămintului, C.N.Ș.T. și 
Facultatea de automatică a Institu
tului politehnic din București — și-au 
propus așa cum ne arată prof. dr. 
ing. Simion Florea, președintele co
mitetului de organizare a reuniunii, 
ca Prin cele 182 de comunicări ști
ințifice prezentate să se facă un 
schimb util de informații, să se de
monstreze noi progrese teoretice și 
aplicative în domeniul teoriei con
ducerii proceselor industriale și ale 
tehnicii de calcul. Participanții au 
•prezentat rezolvări de importahță 
majoră, de mare actualitate, soluții 
moderne ingenioase, avantajoase din 
punct de vedere tehnic și economic 
adaptate condițiilor concrete de dez
voltare a automaticii și tehnicii de 
calcul in etapa actuală. ■ .

Dezbaterile în secțiunile de lucru 
și la mesele rotunde organizate au 
evidential tendințele cele mai noi în 
domeniul automaticii și tehnicii de 
calcul, domenii cu implicații majore 
în progresul științific și tehnic.
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PROGRAMUL 1

8,00 Consultații pentru bacalaureat
8.30 Almanahul familiei
0,00 De strajă patriei
9.30 Bucuriile muzicii

10,00 Viața satului • 35 de ani de in
dustrializare socialistă.;. Industrie 
și agricultură (II) • Săptămina a- 
gricolă în imagini O Zootehnia — 
program prioritar • Bumbacul — 

. aurul alb al cîmpiei • Arhive sen
timentale . • Cîntece șt dansuri 
populare românești

11,45 Lumea copiilor • Telefilmoteca ■ de 
ghiozdan : jCireșarii" — episodul 5 

13,00 Album duminical: Telex.'.muzică, 
umor, cascadorii risului, reportaje, 

•> documentare, versuri, desene ani
mate, informații cultural-artistice, 

■ ! telesport, instantanee • 16,50 Film 
serial : „Vinul și plinea". Episodul 2 . y ,..i . . ■

18,20 Filipine, o țară la tropice
18.40 Micul ecran pentru cei mici
10,00 Telejurnal
19.15 Izvor al puterii noastre (II) • 35 

de ani de la naționalizare. Reportaj
19,35 Cintarea României. Azi, pe Cîmpii- 

le Libertății. Emisiune literar-mu- 
zical-coregrafică realizată la Blaj, 
Islaz, București, Iași

20.15 Telecinemateca. Ciclul : „Dosarele 
ecranului'.'. S.O.S. Titanic

‘21,50 Intîlnire cu opera, opereta și ba
letul

22.10 Telejurnal O Sport ’ '
22,25 Avanpremiera săptăminală TV

PROGRAMUL 2
10,00 Matineu simfonic .. . _
11,00 Instantanee. Reportaj
11.10 Muzică ușoară-
11.40 Melodii populare
12.10 Carnet cultural bucureștean

12.35 Farmecul muzicii. Armoniile baro-
1 cultil la Muzeul Brukenthal (II)

13.50 Teatru' TV : „Jocul de-a vacanța" 
de Mihail Sebastian. Adaptarea și 
regia ȚV Geo Sai2escu

16,00 Muzică ușoară, instrumentală
16.10 Film artistic : Peștereâ misterelor''. 

O producție a studiourilor cinema
tografice din R.P. Mongolă

17,00 Serată muzicală TV. Edvard Grieg 
și dilemele I romantismului. Invitat

■ ■ Grigorg Constantinescu .
19,00 Telejurnal
19.20 Telerama ;
19.50 Mozaic muzical
21,15 De la anticul Tomis la. contempo

rana Constantă
21,40 De la dixieland la swing
22.10 Telejurnal • Sport

! I . I ' .'
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PROGRAMUL 1
15,00 Telex .
15,05 Emisiune In limba maghiară
17.50 R.P. Mongolă : < Progres și dezvol- 

- tare
20,00 Telejurnal
20.20 Actualitatea economică
20.35 Tezaur folcloric......................
21.05 Orizont tehnico-știintifie
21.30 Curier ..cetățenesc . ..
21,40 Roman foileton : „Marile speranțe" 

■— episodul 9
22.10 Ritmuri muzicale
.22,25 Telejurnal

PROGRAMUL J
16,00; Telex; ■ ■ ■■ ’■ ■.-■ » ,
15,05 Cenacluri ale tineretului
15.30 .Tinere talente <.......
16,00 La început de săptămlnă
20,00 Telejurnal
20,20 .Moștenire pentru-viitor — Emines-

■ ciana
21.10 Agenda bucureșteană
21.25 De pretutindeni
21,55 Balerini ai operei bucureștene
22.25 Telejurnal .

Podiumul Ateneului 
Român a fost real
mente generos in ul
timele . săptămîni • cu 
acel public care-1 a- 
compa.n.iază fidel, săp- 
tămînă de săptămină. 
în' primul find este 
vorba de un remar
cabil concert de mu
zică românească — e- 
xamen pentru orches
tra și - corul Filarmo
nicii ..George Enesc.u", 
desfășurat sub baghe
ta lui Mihai Brcdi- 
ceanu. Remarcabil și 
dificil totodată, dacă 

. ne gindim că. este 
sfîrșit' de stagiune, că 
dtipă o .agendă încăr
cată. plină de eveni
mente.. . nu-i tocmai 
simplu să fie mobili
zate toate forțele ar
tistice pentru împli
nirea unor partituri 
dense, complexe, fhai 
rar cintate. Frumos și 
echilibrat, , a răsunat 
Simfonia în Do major 
de Mihail Jora : spa
tii aerate, atmosferă 
neoclasică, ecou de 
cîntec popular, o țe
sătură interioară pe 
cit de elastică pe atit 
de unitară, de o pu
ternică coeziune.. So
liștii Cristian Ifrim 
și Marin Cazacu au 
fost protagoniști, vir- 

( tuozi în Concertul 
K______________ _

pentru vioară, violon
cel și orchestră de 
Wilhelm Berger — 
pagină în primă audi
ție. care de la prime
le note dezvăluie sti
lul autorului, nota ca
racteristică a conde
iului său : exprimarea

de Rimbaud. Shelley,, 
Eminescu. Rilke. Lor
ca. feuskln,'- Dante — 
patru impresionante 
fresce, măiestrit nuan
țate.' măiestrit' dăltui
te. o dezbatere idea
tică. <> 'pledoarie pen
tru apăraipa marilor

interpretare „de disc", 
pur si simplu o bi
juterie. cu o delicate
țe și rafinamente 
spectaculoase, ă fost 
cascada Variațiunilor 
K.V. 573 de Mozart. 
Ilinca Dumitrescu este 
tipul .de. ■ muzician

este de neînțeles de 
ce acest „încă", dat 
fiind că in mod nor
mal o tînără baghetă 
ar trebui să-si gă
sească — așa cum se 
întimplă cu majorita
tea colegilor lui de 
generație — posibili-

Concerte sub cupola 
Ateneului

pe spații foarte largi, 
aș spune bucuria de
clarată fără ocol de a 
clădi forme monu
mentale. de a tăl
măci. relua, trata o 
idee pînă la epuizarea 
ei ; o muzică fluidă 
de esență, o partitură 
care în mod obișnuit 
ar fi material pentru 
două opusuri. Iar în 
finalul acestui Con
cert. o pagină-poem, 
o pagină-simbol — 
„Canti per Europa" de 
Theodor Grigoriu, o- 
ratoriu pentru cor și 
orchestră pe versuri

valori ale omenirii, 
pentru ca nu războiul 
ci Armonia. ' 'Iubirea 
să îmbrățișeze pă- 
mintul.

Realmente un e- 
veniment : recitalul
Ilincăi Dumitrescu, o 
muziciană in linia în
tâi a pianiștilor ro
mâni. A construit im
pecabil acea dificilă 
Sonată op 109 de 
Beethoven, sudind in
teligent idei, imagini, 
a colorat elegant cu 
simțul dozajelor de 
nuanțe — Carnavalul 
de Schumann. Dar,

care înainte de toate 
analizează lucid o 
partitură, pentru ca 
apoi s-o treacă prin 
filtrul talentului, al 
dozajelor de rafina
ment, să o stăpineas- 
că astfel încît corola
rul interpretării să fie 
fantezia și inspirația.

Cu multă simpatie 
a primit publicul în- 
tîlnirea cu tînărul di
rijor Răzvan Cernat, 
un muzician sensibil, 
talentat, pentru care 
întilnirea cu un an
samblu simfdSldc este 
încă un eveniment. Și

tatea unei colaborări 
permanente cu o or
chestră. Solistul fără 
instrument și dirijo
rul fără orchestră... 
iată situații cărora 
trebuie să le fie gă
site firești rezolvări ! 
ț>ar. să revenim la 
concert. Răzvan Cer
nat a venit în fața 
publicului cu un pro
gram de substanță, 
nu cu opusuri specta
culoase, ci, dimpotrivă, 
cu muzică de esență. 
Astfel, după Concer
tul pentru orchestră011 
de coarde nr. 3 de

Mircea Chiriac (o 
transcripție destul de 
complicată a ’ Cvarte
tului nr. 2. din care 
s-a remarcat finalul 
țesut mai zvelt pe 
motiv de cîntec popu
lar). după Concertul 
pentru orgă și orches
tră în Re major de 
Bach (in care dirijo
rul a sprijinit cit a 
fost posibil „citirea" 
solistei Use Maria 
Reich) — exemplară, 
în sensul unei pagini 
incărcațe de imagini, 
cu o profundă dra
maturgie. o lucrare 
rar cîntată șl care nu 
se află în repertoriul, 
să spunem, perma
nent al Filarmonicii 
— a fost Simfonia 
„Faust" de Liszt. In 
această simfonie-poem. 
în care abundă tre
cerile de la dure în
cleștări dramatice la 
rostiri lirice, suave, 
de la ironie la fraze 
gingașe. în care por
tretele psihologice 
trebuie desenate cu 
abilitate, cu spirit — 
s-au văzut clar trep
tele de împlinire pro
fesională pe care tână
rul dirijor le-a urcat 
ferm în ultimii ani.

Smaranda 
OȚEANU

Hunedoara. Consiliul iude* 
țean al F.D.U.S., în colaborare cu 
Asociația juriștilor din România și 
Asociația județeană Hunedoara a 
juriștilor, a organizat la Deva se
siunea de comunicări și referate 
științifice intitulată „Concepția 
Partidului Comunist Român, a se
cretarului general al partidu’ui, 
președintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cu privire la 
dezvoltarea și apărarea proprietății 
socialiste". Tovarășul Radu' Bălan, 
prim-secretar al comitetului jude
țean de partid. activiști de partid și 
de stat, cadre de la Academia „Ște
fan Gheorghiu" și din Ministerul 
Justiției. Institutul de cercetări ju
ridice București. Procuratura Ge
nerală și institute de invătămînt

superior din Cluj-Napoca, Timișoa
ra și Petroșani,, procurori și jude
cători din județul Hunedoara au 
susținut comunicări și referate spe
cifice. (Sabin Cerbu).* . > -■

Sălaj organizarea comite
tului județean de cultură si educa
ție socialistă, arhiyelor statului — 
filiala Sălaj, și Societății de științe 
istorice — filiala Sălaj, la Zâlău s-a 
desfășurat simpozionul pe- tema : 
„175 de ani de la nașterea lui Si
mion Bărnuțiu". Cu același prilej, 
in localitatea' Bocșa, locul de naș
tere al inflăcăratului .cărturar..și 
patriot, a avut loc tradiționala ser
bare culturală omagială în memo
ria lui Simion Bărnuțiu. (Eugen 
Teglaș). .....................—

Teleorman. Casa de cuî" 
turâ din orașul Zimnicea a avut loc 
dezbaterea pe tema : „O politică de 
pace si conlucrare , între toate, po
poarele lumii, consecvent promova
tă de România socialistă'si de pre
ședintele Nicolae CeauȘescu". Au 
participat propagandiștii de la în- 
vățămihtul politico-ideologic de 
partid; din unitățile economice zim- 
nîcene. (Stan Ștefan).

; ou. 'La Casa de .cultură a sin
dicatelor din ' Slatina și-a desfășu
rat /lucrărileo consfătuire interju
dețeană de ftiziologie-..; Aut partici
pat cadre didactice din centrele 
universitare București. Craiova și 
Iași.- medici -de - specialitate din-ju

dețele Dolj. Bacău, Constanta, Bra
șov, Iași, Galați, Bihor, Ialomița, 
București, precum și. din județul- 
gazdă — Olt. De asemenea, au luat 
parte reprezentanți ai Ministerului 
Sănătății.. Au ■ fost susținute refera
te și comunicări, s-au organizat 
dezbateri pentru stabilirea căilor și 
modalităților; de prevenire și com
batere a tuberculozei la copii. 
(Iancu Voicu). .

Brăila^ Se apropie de sfîrșit 
Festivalul de muzică cultă „Orfica 
Lyrei", organizat de comitetul ju

dețean de cultură și educație so
cialistă și Societatea filarmonică 
„Lyră", care în acest an își-sărbă
torește centenarul. „Orfica Lyrei" 
beneficiază de sprijinul Asociației 
oamenilor de artă din instituțiile 
de teatru și muzică, de participarea 
unor remarcabile formații profesio
niste de muzică cultă și a unor va
loroși soliști, actori și balerini. Au 
evoluat, la actuala ediție. Teatrul 
„Țăndărică" din București, Școala 
de muzică și arte plastice din Brăi
la, orchestra simfonică de copii a 
Societății filarmonice „Lyra".' Or
chestra simfonică din Constanța, 
formații și soliști din București, 
Brașov. Brăila și alte centre ale 
■țării. (Corneliu Ifrim).

Caraș-Severin. stațiunea 
balneoclimaterică Băile Herculane 
găzduiește în perioada 1—30 iunie 
tradiționalul' festival cultural-artis
tic „Hercules". Agenda actualei e- 
diții programează bogate manifes
tări polițico-ideologice și cultural- 
artistice. Dintre acestea notăm Fes
tivalul inter județean al cîntecului, 
dansului și portului popular. Festi
valul filmului de amatori pe teme 
de etnografie și turism, spectacolele 
susținute de ansambluri folclorice 
din județele Arad. Dîmbovița. Pra
hova, Mehedinți și Caraș-Severin, 
de Teatrul liric din Craiova si Tea
trul de Stat din Reșița, "sesiuni de 
comunicări științifice, dezbateri,

mese rotunde, concerte, seri de 
poezie ș.a. (Nicolae Cătană).

Constanța. în organizarea
comitetului județean de cultură și 
educație socialistă și a filialei lo
cale a Uniunii artiștilor plastici, dip 
România, la Galeriile de artă din 
Constanța s-a deschis cea de-a 4-a 
expoziție interjudețeană de artă 
plastică. Manifestarea din acest an
reunește lucrări ale plasticienilor 
din județele Călărași, Constanta, 
Brăila. Galați. Ialomița și Tulcea, 
inspirate din noile realități socia
liste ale patriei, realizate într-o 
mare diversitate de genuri și teh
nici. (George Mihăescu).
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Întîlnire la C. C. al P. C. R. Sosirea ministrului ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII FILIPINE TELEGRA E EXTERNE
Tdvarășii Emil Bobu, membru al 

Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., și Miu Dobres- 
cu. membru supleant a.l Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C..al 
P.C.R., s-au întîlnit cu • președintele 
Partidului Eliberării Naționale din 
Costa Rica, Jose Figueres Ferrer, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., face 
o vizită în țara noastră.

în timpul intilnirii s-a efectuat o 
informare reciproca asupra activită-

ții și preocupărilor actuale ale. 
Partidului Comunist Român și 
Partidului Eliberării Naționale din 
Costa Rica și s-a procedat la un 
schimb de păreri privind unele pro
bleme ale situației internaționale, 
in mod deosebit ale situației din 
America Centrală, subliniindu-se 
necesitatea intensificării eforturilor, 
tuturor popoarelor pentru p.romo-'. 
varea păcii. destinderii. pentru 
dezarmare și întărirea securității în 
întreaga lume.

Convorbiri economice româno-cehoslovace

afacerilor externe 
al R. P. Bangladesh

La invitația ministrului afacerilor 
externe1 al Republicii Socialiste 
România, sîmbătă seara a sosit într-o 
vizită oficială in țara noastră minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Populare Bangladesh, A. R. Shams- 
Ud Doha.

Pe' aeroportul Otopeni. oaspetele a 
fost salutat de tovarășul Ștefan! 
Andrei, ministrul afacerilor externe, 
de alte persoane oficiale.

A fost prezent Muslehuddin Ah
med, ambasadorul R. P. Bangladesh 
la București.

Excelenței Sale
Domnului FERDINAND E. MARCOS

Președintele Republicii Filipine
Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a Republicii Filipine îmi este plăcut 

să vă adresez, dumneavoastră și doamnei Marcos, sincere felicitări și cele 
mai buhe urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare și progres 
poporului prieten filipinez.

Folosesc acest prilej pentru a exprima convingerea că raporturile de 
' prietenie și colaborare existente între țările noastre vor cunoaște în viitor 

o dezvoltare tot mai amplă, in interesul popoarelor- român și filipinez, al 
cauzei păcii, înțelegerii și colaborării în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

1

1
BRUXELLES 11 (Agerpres). — La 

Bruxelles s-au desfășurat lucrările 
celei de-a Vl-a sesiuni a Comisiei 
mixte de cooperare economică, indus
trială și tehnică dintre Republica So
cialistă România și Uniunea econo
mică belgo-luxemburgheză. Au fost 
examinate căile și mijloacele menite 
să contribuie la dezvoltarea și di
versificarea schimburilor comerciale

și cooperării economice între cele 
două părți.

La încheierea lucrărilor a fost a- 
doptat un protocol, semnat de Adrian 

. Stoica, adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economice 
internaționale, și Luc Putman, di
rector generai în Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării pentru 
Dezvoltare din Belgia.

'I 
în colaborare economică și tehnico-ști- 

ințifică româno-cehoslovacă, s-a în
tîlnit, sîmbătă la amiază, cu tovară
șul Bohumil Urban, ministrul co
merțului exterior al Republicii So
cialiste Cehoslovace.

în timpul întrevederii au fost evi- 
' dentiate cu satisfacție bunele relații 

de prietenie și colaborare, statorni
cite între cele două țări, exprimin- 
du-se hotărîrea de amplificare ă ac
țiunilor de cooperare și specializare 
în producția industrială, de intensi
ficare a colaborării tehnico-științifice. 
de extindere a schimburilor comer
ciale româno-cehoslovace. în inte
resul ambelor țări și popoare.

La. convorbiri au participat Ion

perioada 9—11 iunie ati avut 
loc la București' convorbiri intre to
varășul Vasile Pungan, ministrul 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale., și tovarășul 
Bohumil Urban, ministrul comerțului 
exterior al Republicii Socialiste 
Cehoslovace.

în cadrul, convorbirilor au fost 
examinate. în spiritul hotărtrilor 
adoptate la cel mai înalt nivel, sta
diul actual și perspectivele de dez
voltare a schimburilor, comerciale și 
cooperării economice dintre cele două 
țări. , .. . .

în urma convorbirilor a fost sem
nat un document care consemnează 
înțelegerile și măsurile concrete con- _ _____ ____ ____ ____ _ —
venite de cei doi miniștri pentru ■ Stoian. adjunct-al ministrului comer

țului' exterior și cooperării economice 
internaționale. Nicolae Marin, vice
președinte al Comitetului de Stat al 
Planificării și vicepreședinte ăl părții 
române în comisia mixtă, precum și 
Alois Hloch, adjunct al ministrului 
comerțului exterior al R.S. Ceho
slovace.

A fost prezent Josef Simon, am
basadorul R.S. Cehoslovace lâ Bucu
rești. (Agerpres)

Cronica zilei

majorarea volumului livrărilor re
ciproce de mărfuri pe anul în curs 
si in perspectivă, dezvoltarea Co
laborării economice, a cooperării 
și specializării în producție.

*•
Tovarășul. Ion Pățan. . ministrul 

aprovizionării t.ehnicq-materiale și 
controlului gospodăririi fondurilor 
fixe, președintele părții române în 
Comisia mixtă guvernamentală, de

Concurs de scenarii cinematografice

Sub auspiciile Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste. Academiei de 
științe, sociale și politice și Comite
tului de cultură și educație socia
listă al județului Timiș, sîmbătă a 
avut, loc la Timișoara o dezbatere 
cu caracter de schimb de experien
ță cu tema „Conștiința ' științifică, 
creativitatea și participarea adulți- 
lor la viata social-politică și cultu- 
rală‘‘.

în programul acestei manifestări. 
Ia care au participat reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat, cercetători, cadre didactice uni
versitare. oameni de știință și cultu
ră. au fost înscrise o serie de co
municări și referate privind forma
rea și dezvoltarea conștiinței știin
țifice. componentele esențiale ale 
profilului moral-spiritual al omului, 
societății noastre socialiste, știința 
și creativitatea, stimulate de. Festi
valul național „Cînțarea României", 
precum " și' alte aspecte ale cadrului 
social, politic și cultural asigurat. în 
tara'noastră pentru afirmarea plena
ră a conștiinței socialiste.

(Agerpres)

Poporul filipinez sărbătorește as
tăzi 85 de ani de la proclamarea 
independenței țării, eveniment care 
a marcat victoria forțelor patrio
tice angajate în lupta pentru lichi
darea dominației coloniale.

în acest răstimp, dar mai cu sea
mă in ultimele decenii, poporul fi
lipinez a înregistrat importante 
succese in eforturile sale de. dezvol
tare a economiei naționale prin 
punerea în valoare a resurselor 
naturale ale țării. Un exemplu 
semnificativ in acest sens îl con
stituie traducerea cu succes -în viață 
a „Programului noii societăți", ini
țiat și condus de președintele Fer- 
'dinand Marcos.

în anii din urmă a fost obținut 
un spor sensibil, al producției in
dustriale îndeosebi in ramurile 
prelucrătoare. în vederea exploa
tării însemnatelor zăcăminte ,de 
minereuri de crom, cupru, nichel, 
aur, fier ; au fost date în funcțiu
ne numeroase tapițerii de metale 
neferoase, furnale și laminoare. 
Au fost inițiate, pe scară larga, 
operații de explorare și exploatare 
a' resurselor petroliere submarine, 
s-au construit fabrici de prelucrare 
a lemnului și unități ale industriei

ușoare. O componentă de prim or
din a politicii economice actuale 
a guvernului filipinez o constituie 
crearea bazelor industriei grele și 
creșterea capacității energetice a . 
țării. Se construiesc hidrocentrale ' 
și centrale geotermice (Filipinele 
se situează printre principalii pro
ducători de energie geotermică din 
lume). Un obiectiv energetic im
portant este centrala nucleară din 
provincia Bataap, care va avea, o 
capacitate de 620 megawați.

între România și Filipi-ne s-au 
statornicit și se dezvoltă relații de 
prietenie și colaborare pe multiple 
planuri. O importanță deosebită in 
acest sens a avut vizita efectuată 
de președintele Nicolae Ceaușeseu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușeseu, în Filipine, convorbirile 
la nivel înalt care au avut-loc cu 
acel prilej, înțelegerile la care 6-a 
ajuns deschizind perspective largi 
conlucrării pe multiple.' planuri, 
dintre cele două țări și popoare. 
Dezvoltarea pe mai departe a re
lațiilor româno-filipineze este in
tr-o deplină concordanță cu inte
resele ambelor popoare, cu intere
sele generale ale păcii , și înțelege
rii . internaționale.

„Hu există sarcină mai importantă decît 
preintimpinarea unui război nuclear" 
subliniază declarația comună sovieto-iinlandeză

MOSCOVA 11 (Agerpres). — Uniu
nea Sovietică și Finlanda consideră 
că în prezent nu există sarcină mai 
importantă decît preintimpinarea 
unui război nuclear — se spune ii\, 
declarația comună 
la încheierea 
■președintelui 
Koivisto. Cele 
documentul 
T.A.S.S..

dată publicității 
vizitei în U.R.S.S. a 
finlandez. Mauno 

două părți, subliniază 
difuzat de agenția 

au evidențiat necesitatea 
încetării cursei înarmărilor. în pri
mul rind a înarmărilor nucleare, s-au 
pronunțat pentru adoptarea unor 
măsuri efective in direcția dezarmă-

rii generale și totale, sub un control 
internațional efectiv. S-a menționat 
importanța realizării unor înțelegeri 
concrete in cadrul negocierilor so
vieto-americane de la Geneva pri
vind limitarea armamentelor nuclea
re in Europa și al negocierilor pen- 

. tru limitarea și reducerea armament 
telor strategice.

A fost evidențiată actualitatea pro
punerii finlandeze privind declararea 
Europei de nord ca zonă denucleari- 
zată și asigurarea' unei păci trainice 
in această regiune.

Consiliul Culturii și Educației So
cialiste. împreună cu Asociația ci
neaștilor, grganizează un concurs 
pentru sc^_ 
lung mor' j axate pe 
dezvoltării -agriculturii 
condițiile. ,oii revoluții 
următoarea. tematică :

-L experiența partidului în trans
formarea socialistă a satului, reali
zările obținute de agricultura noas
tră, obiectivele fundamentale ale 
noii revoluții agrare in România, ri
dicarea generală a civilizației ma
teriale și spirituale a localităților 
rurale ;

— procesele economico-SOciale și 
morale care âu loc în lumea satului 
contemporan, in condițiile noii revo
luții agrare, extinderea și moderni
zarea continuă a bazei tehhico-rrta- 
teriale, acțiunile de irigare, desecare, 
combatere a eroziunii și de amelio
rare a fondului funciar, implicarea 
tot mai puternică a țărănimii, a tu
turor oamenilor muncii de la sate în 
creșterea intensivă a producției agri
cole vegetale și animale ; contribu
ția oamenilor muncii din agricultură 
la înfăptuirea sarcinilor legate de 
autoconducerea și autoaproviziona- 
rea în profil teritorial ;

— rolul sporit al învățământului, 
cercetării științifice, al specialiștilor 
dinj agricultură ^/.prom^Yfirea pro
gresului tehnic.'pregătirea ‘profesio
nala și perfecționarea Cunoștințelor 
agroștiințifice ale. oamenilor muncii 
de la sate ;.

— dezvoltarea conștiinței socialis
te a oamenilor muncii de la sate, 
parte integrantă a noii revoluții 
agrare, creșterea continuă a rolului 
organizațiilor de partid, de masă și 
obștești in ridicarea ' eeonomico-so- 
cială a satului, în realizarea unei 
noi calități a muncii și a vieții ;

, organizează un concurs 
chirii de filme artistice de

problemele 
noastre in 
agrare, cu

— păstrarea și dezvoltarea, tradi
țiilor și obiceiurilor înaintate.. com
baterea mentalităților și atitudinilor 
necorespunzătoare cerințelor noii re
voluții agrare. întărirea ordinii și 
disciplinei în muncă, cultivarea dra
gostei și atașamentului, față de pă- 
mintul natal, a răspunderii față de 
realizarea sarcinilor ce revin locui
torilor de la sate, in cadrul divizi
unii sociale a muncii. încurajarea și 
afirmarea unor obiceiuri noi. pro
prii realităților socialiste ; • •

— stringerea sub multiple, aspecte 
a relațiilor dintre sat și oraș, expre
sie elocventă a alianței muncito- 
rești-țărănești în etapa actuală,- ■ a 
procesului de omogenizare socia’.- 
politică și morală a societății ■ noas
tre socialiste.

Concursul este deschis atît scrii
torilor de profesie, cit și altor cate
gorii de oameni ai muncii.

Lucrările, cuprinzînd 60—80 . pagini 
dactilografiate, vor fi expediate ne 
adresa Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste. Piața Scînteii nr. 1, 
București, cu mențiunea. „Pentru 
concursul de scenarii cinematogra
fice11, pînă la data de 1 decembrie 
1983, data poștei.

Lucrările nu vor fi semnate. Ele 
vor purta un moto și vor fi însoțite 
de un plic închis, pe care se va în
scrie același moto, iar» în plic’Se1vort
introduce--numele șinodS-esa iatttoraw.tr 

' luiț.... î'ț'f'C; '"Sî —
Cele niai. valoroasă lucrări, selec

ționate -de un jurip stabilit de Con
siliul Culturii și Educației Socialiste, 
vor fi repartizate caselor de filme în 
vederea transpunerii lor cinemato
grafice.

Unele precizări referitoare la teh
nica de elaborare a scenariilor, ne
cesare scenariștilor debutanți, vor fi 
publicate în numărul din luna iunie 
a.c. al revistei „Cinema".

.'7

Clasa muncitoare
clasa faptelor revoluționare
(Urmare din pag. I)
mupeitori să intre într-o confrun
tare creatoare cu ei înșiși, să ape
leze la resursele lor infinite de 
însușire rapidă a. cunoștințelor ști
ințifice. și tehnice de cel mai înalt 
nivel, să pătrundă cu îndrăzneală 
și competență în. profunzimea com
plexelor fenomene sociale, politice, 
economice, care cer soluții nova
toare. originale pe măsura dinami
cei dezvoltări declanșate de măre
țul program de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
de înaintare spre comunism în 
România. Ei sînt aceia care au în
vățat. din clipa cind au devenit 
stăpînii mijloacelor de producție, 
să conducă șj să gospodărească 
avuția națională, să o sporească 
nemăsurat, aprinzînd luminile in
dustrializării socialiste în toate zo
nele. creînd :hoi ramuri industriale 
necunoscute în trecut la noi. valo- 
rificind la Un nivel superior resur
sele naturale ale țării,

— în această epocă de puternică 
dezvoltare economică și socială au 
crescut vertiginos rindurile clasei 
muncitoare — subliniază tovarășul 
Stelian Chiru, maistru la între
prinderea de mecanică fină din Ca
pitală. ' secretarul comitetului de 
partid. Exigențele superioare ale 
construcției au impus exigentă și 
in privința oamenilor, a nivelului 
lor de cunoștințe tehnice și știin- 
țifice. Vreau șă spun că dezvoltării 
numerice a clasei muncitoare — 
există, oare, vreun județ fără mo
derne platforme industriale ? — îi 
corespunde și o impresionantă creș
tere calitativă.

— Cum ar putea fi exprimată, 
mai concret, noua calitate la care 
vă referiți ?

— După mine, problema are două 
asfaecte organic impletite. Iată, de 
pildă, tinerii care intră acum în 
uzină.pornesc in meserie de la 
alte unelte, mai perfecționate, de 
la alte procese tehnologice. Cerin
țele profesionale sînt altele față de 
mpncitoral de azi decît erau fată 
del muncitorul de acum cîțiva ani. 
Și' e firesc. I se cere mai întîi o 
cațitate superioară in pregătire — 
majoritatea tinerilor muncitori in
tră pe. porțile uzinei cu liceul ab
solvit și apoi își desăvirșesc pregă
tirea la locul de muncă. în uzină 
el fdevine. in același timp, proprie
tar;. producător și beneficiar și. in 
această triplă calitate, are datoria 
sălse manifeste ca atare în cadrul 
sistemului democrației muncito
rești. revoluționare. Aceasta este 
marea școală a conducerii, care-1 
îmtață pe om că interesele perso
nale nu pot fi niciodată împlinite 
dață nu sînt împlinite exemplar 
interesele generale ale colectivită
ții.' -• ....................— Fiecare adunare generală < a

oamenilor muncii sau ședință de 
consiliu al oamenilor muncii con
stituie pentru mine un exemplu 
de ce înseamnă atitudine muncito
rească în fața problemelor nu de 
puține ori foarte dificile pe care le. 
avem de rezolvat — își exprimă 
părerea și tovarășul loan Tudora, 
inginer-șef cu fabricația la între
prinderea de construcții de mașini 
din Reșița. Este pilduitoare, in 
acest sens. îmbinarea armonioasă 
a bogatei experiențe profesionale 
și de viață a vîrstnicilor cu energia 
clocotitoare revoluționară a tine
rilor. aliaj din care întotdeauna 
țîșnesc inițiative și acțiuni de mare 
însemnătate economică și socială. 
Exemplele sînt numeroase, consti
tuie mindria Reșiței care, datorită 
mîinilor de aur ale acestor oameni 
și a mintii lor în continuă investi
gare a noului, isi trăiește astăzi 
adevărata ei tinerețe industrială — 
modernă, competitivă. eficientă. 
De fapt, la fel se petrec lucrurile 
la„scara întregii țări, oriunde cla
samoastră muncitoare - își pune 
apăsat semnătura.

— în ce constă, după părerea 
dumneavoastră, izvorul nesecat de 
energie al clasei muncitoare/?

— Animată de fierbinte patrio
tism revoluționar, clasa muncitoare 
are conștiința limpede a faptului 
că progresul societății noastre nu 
are limite. Și mai știe că pe acesț 
drum, deloc ușor, de multe ori 
spinos, cu voință și tenacitate, cu 
multă, multă muncă și inteligență 
se poate cuceri mereu un nou pisc 
reprezentînd un nivel superior de 
civilizație. De aici și îndemnul per
manent al partidului, al tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu pentru obținerea 
unei noi calități în toate domeniile 
de- activitate, accentuînd asupra 
permanentei pregătiri multilaterale 
a fiecăruia dintre noi, asuora 
neîncetatei reciclări a cunoștințe
lor noastre. în general a perfecțio
nării noastre fără răgaz ca făuri
tori ai unei lumi noi.

Adevărurile cuprinse în spusele 
interlocutorilor noștri sînt de o 
concludentă semnificație. O clasă 
despre care se spune în mod cu
rent — și aceasta este o realitate 
pregnantă în întreaga înfățișare a 
României contemporane 1— că este 
purtătoarea progresului economic, 
tehnic și social, o clasă care-și 
transmite valorile sale morale îh- 
tregii societăți și le transpune con
secvent in viață ; o clasă a cărei 
capacitate de creație reprezintă 
un nesecat izvor de valori mate
riale și spirituale, adiudeeîndu-si 
conștient, viitorul — aceasta este 
clasa noastră muncitoare, care, sub, 
conducerea încercată a partidului,', 
deschide continuu in. istoria con
temporană a tării vaste si insufle- 
titoare orizonturi de civilizație și 
progres. .

Proprietatea socialistă, proprîstatea poporului
(Urmare din pag. I) Date fiind eforturile considerabile 

depuse în anii, socialismului pentru 
făurirea unei industrii moderne, 
pentru dotarea economiei cu mij
loace de producție de înaltă tehni
citate. reiese că o pi-imă direcție 
de acțiune o constituie folosirea cit 

de 
producție de care dispune in

și

. noului in toate domeniile de activi- . 
tate, pentru progresul necontenit al 
.țării.

Intre .factorii care au stat la bază 
marilor succese obținute în peri
oada care a trecut de la Congresul 
al IX-lea se înscriu la loc de frunte 
măsurile vizînd perfecționarea rela
țiilor sociale și de producție, a 
organizării și conducerii activității, 
adoptate într-o perspectivă mul
tilaterală : r economică, financiară, 
juridică. In centrul acestor preocu
pări s-au situat, cum era și firesc, 
perfecționairea noilor relații, de 
proprietate socialistă, ca unica sur
să a creșterii avuției naționale, a 
nivelului de trai. Se poate spune 
că . introducerea noului meca
nism ecociomico-financiar. cu toa
te componentele sale, însăși în
locuirea denumirii de proprie
tate de stat cu cea de proprietate 
a întregului ponor — exprimind o 

calitate ide fapt ă economiei noe's- ' m nocumenieie .hhbxmuw», nwwu.
În recentele cuvîntări alOOglatl 

pg.W'plm s?
Aiamon 11 TYium- ia necesiiavea pregătirii Șl

i&)gjts,ayâdEiept finalîtatej-realiăarea,

proprietar’ de către Oamenii mun
cii, afirmarea cuputere : a rolului 
de adevărați gospodari ai părții 
d'.n, proprietatea întregului popor 
încredințată lor spre gospodărire.

mai eficientă a mijloacelor
■ dustria noastră, dezvoltarea 
perfecționarea' ’. lor permanentă. 
Ca proprietari; oamenii muncii sînt 
chemați și sprijiniți să înfăptuiască 
în condiții cit mai bune acest 
obiectiv, de care depinde prospe
ritatea generală și a fiecăruia în 
parte.

Dispunem în prezent . în toate 
unități'e de un remarcabil poten
tial de muncă. Statisticile, mondiale 
arată că eficiența producției mo
derne depinde nu atit de cantita
tea de muncă utilizată, cit de 
calitatea, respectiv de nivelul ei de 
pregătire. Apare de aceea pe de2 
plin îndreptățită cerința' formulată 
in documentele' partidului , nostru.

perfecționării pregătirii forței de 
muncă, ca o condiție esențială pen
tru stăoînirea proceselor moderne 
de oroductie, pentru afirmarea ca
pacității de creație.

Calitatea nouă conferită oameni
lor muncii — de administratori și 
gospodari ai avuției sociale — ri
dică in fața fiecăruia exigențe spo
rite și în . direcția întronării în ■ 
întreaga activitate a- unui climat de 
ordine și disciplină, a spiritului 
revoluționar,. -combativ. Modul în 
care s-a înfăptuit'naționalizarea, în 
care au fost apoi. învinse o .serie 
de greutăți rămîne pentru noi toți . 
o pildă vie a. forței ,pe care d repre
zintă acțiunea unită și organizată, 
61ujind un -scop revoluționar. Să 
preiei din mers, fără a prejudicia, 
producția, mii de întreprinderi, o 
întreagă economie profund afectată 
de efectele războiului, să o pui. 
rapid pe picioare, să. o. sporești an 
de ah, să-i conferi atributele mo
dernității este fără îndoială o 
splendidă demonstrație de cute
zanță, de dăruire Și spirit de sacri
ficiu. un exemplu edificator cu pri
vire la capacitatea politică, organi
zatorică a clasei noastre munci
toare, condus^ .de. partidul comu- ț, , 
nist.il Este u^®?^?.^nplu,. -4
trebuie să constituie un perma-

Poziții divergente la reuniunea N.A.T.O. de la Paris
PARIS 11 (Agerpres). — în comu

nicatul dat publicității la Paris, ,1a 
încheierea reuniunii miniștrilor de 
externe din țările membre ale 
N.A.T.O., se arată că participanții 
și-au exprimat voința de a se ajunge 
,4a un echilibru militar la cel mai 
scăzut nivel posibil", reafirmînd, tot
odată, hotărîrea de .a începe, din de
cembrie anul acesta, amplasarea ra
chetelor cu rază medie de acțiune în 
-Europa, dacă ’ nu Se Vor înregistra 
„rezultate concrete" la negocierile 
sovieto-americane de la Geneva.

Agenția A.P. precizează că Grecia 
a manifestat, rezerve față de uinele 
puncte aie comunicatului.

De asemenea, ministrul de. exter
ne aî Spaniei a informat participanții 
că ințrucît guvernul spaniol proce
dează în prezent la o revizuire a 
participării țării la Alianță. Madridul 
își rezervă dreptul de a-și face ul-

terior cunoscută poziția față de co
municat.

La rîndul său. ministrul de exter
ne-al Danemarcei, informează aceeași 
agenție, a arătat că țara sa sprijină 
așa-numita „dublă decizie a N.A.T.O.", 
dar, în același timp, a adus la cu
noștința participanților conținutul 
moțiunii adoptate de Folketing (Par
lamentul danez) la 26 mai. prin care 
se cere amînarea înfăptuirii hotăririi 
N.A.T.O. privind amplasarea, ince- 
pînd din acest an. a rachetelor cu 
rază medie de acțiune in Europa oc
cidentală, atîta timp cit vor continua 
negocierile sovieto-americane de la 
Geneva.

Ministrul de externe al Franței, 
Claude Cheysson — adaugă agenția 
A.P. — a declarat la o confei-ință de 
presă că guvernul țării sale sprijină 
proiectul de amplasare a noilor ra
chete în Europa de vest, dar că nu 
este' de acord cu alte obiective ale 
S.U.A, prezentate la reuniune.

Aplicația comună.de comandament și stat major „Soiuz-83“
în cursul aplicației s-au prelucrat 

probleme privind conducerea trupe
lor și cooperarea statelor majore ale 
alinatelor și. flotelor aliate pe timpul 
ducerii de către acestea 
comune.

Scopurile aplicației au.

MOSCOVA 11 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția T.A.S.S. în 
perioada 30 mai — 9 iunie 1983. pe 
teritoriile Republicii Democrate Ger
mane, Republicii Populare Polone, 
Republicii Socialiste Cehoslovace și 
în partea de sud a Mării Baltice s-a _______ , ____ ______
desfășurat o aplicație,comună de cp- Aplicația s-a desfășurat 

ganizaț și a demonstrat 
nivel ai pregătirii operativ-tactice 

, amiralilor și ofițeri
lor. Ea a contribuit, la închegarea pe 
mai departe a statelor majore supe
rioare, la perfecționarea cooperării 
<Jintre\;’aoestea;\ la- întărirea colabora-

a acțiunilor
fost atinse, 
in mod or- 
un ridicat

rientimbo’d la muncă ordonată și 
chibzuită, .unită și. înflăcărată, pen
tru dezvoltarea continuă a proprie
tății socialiste. — izvorul forței de 
nezdruncinat al orînduirii noastre.
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Comentarii ale presei suedeze după meciul 
România - Suedia 1-0

Duș rece pe Rasunda" — „Soarele in nori și amenzi"
ca niște îngeri, dar au jucat in li
mite normale. Echipa României a 
avut mulți jucători tehnici, de clasă 
rarisimă, precum Bălăci și Boloni, 
care. împreună cu inteligentul cen
tru atacant Cămâtaru, au pus la grea 
încercare apărarea suedeză. Apăra
rea românilor a fost foarte fermă,' 
mereu la momentul și la locul potri
vit, iar portarul Lung — calm și si
gur pe el".

Ziarul „Dagens Nyhetcr", sub titlul 
„Soarele în nori și amenzi", scrie : 
„Nu numai că Suedia a pierdut me
ciul cu 1—0, in fața a peste 30 000 
de spectatori, dar vor fi și mari 
amenzi. Motivul : comportarea nesă
buita a. unei părți din public. Jucă
torii români au fost supuși la în
ceput unui tir cu mingi de golf și 
apoi s-a aruncat o petardă fumigenă 
pe teren. Jocul a fost întrerupt 
2 minute, iar Federația 
fost amendată cu 10 000 
țieni.

Golul victoriei a fost 
Cămâtaru, un jucător excelent".

STOCKHOLM 11 (Agerpres). — 
Presa suedeză acordă largi spații 
meclullfi' de fotbal Suedia — Româ
nia. - in . comentarii subliniindu-se 
justețea victoriei fotbaliștilor ro
mâni. -Astfel. ziarul „Svenska Dag
bladet" publică pe prima pagină ar
ticolul r „Duș rece pe Rasunda", in 
care se scrie, între altele : „în ciuda 
entuziasmului 
lui fotbalului 
a pierdut pe ., ... __
Românii au speculat una dintre șan
sele de gol, în timp ce suedezii nu 
au reușit nimic. România conduce 
acum în gruoa. a V-a cu două punc
te. înaintea Cehoslovaciei și Sue
diei. Cea niai nefericită repriză a 
anului, prima, a venit cind nu tre
buia să vină. Românii au înscris un 
gol și au dat o bară. 1—0 pentru ju- 

■ cătorii români, tehnici și abili. Nu 
vrem să punem sare pe rană, dar ne 
întrebăm dacă suedezii nu au căzut 
în capcana proprie prin trimbițarea 
jocului prea bărbătesc al românilor. 
Desigur, oaspeții nu s-au comportat

rece pe Rasunda", in
presei asupra viitoru- 
nostru. echipa Suediei 
„Rasunda" cu 1—0.

suedeză a 
franci elve-

marcat dt

RUGBI 1. - STEAUA ; 2. - DINAMO ; 3. - FARUL 
pe podiumul de onoare al campionatului

Ieri, pe stadionul „Parcul copilu
lui". într-o partidă de mare inte
res pentru publicul spectator, dar în 
primul rînd hotărltoare pentru de
semnarea ciștigătoarei campionatu
lui pe 1982/1983. s-au în.tilnit for
mațiile bucureștene R.C. Grivița ro
șie și .Steaua. Miza meciului o preo
cupa mai ales ne Steaua, lidera cla
samentului.. deoarece. în caz de ne-' 
reușită, ar fi fost egalată la punct- 
averaj de Dinamo, 
revină acesteia pe 
ei directe., 

. Ambiționați de 
succes cursa pentru titlu, jucătorii 
de la Steaua au făcut totul pen
tru un rezultat favorabil, chiar dacă 
— urmare a replicii viguroase a mai 
tinerilor lor adversari — acest lu
cru a fost mai clar de-abia în fi
nalul jocului. Trebuie arătat, dealt
fel, că scorul a fost egal, reflectind 
situația, reală de pe teren, mai bine 
de trei sferturi din ‘durata! partidei.' 
La pauză 6—6. apoi 9—9. pînă în 
minutul 70. cind Steaua a luat con
ducerea cu 12—9 și a mai înscris 
un eseu, singurul eseu al partidei : 
transformîndu-1. a ajuns Ia 18—9. în 
chiar ultimul minut de joc. grivi- 
tenii au redus scorul la 18—12, ce 
avea să fie și scorul final.

titlul urmînd să. 
baza victoriilor

a termina cu

în urma acestui rezultat, pe pri
mele locuri în clasamentul campio
natului diviziei A s-au situat. în 
ordine : Steaua (campioană). Dina
mo și Farul Constanța, formaiții de 
prim-rang in rugbiul 
cipale furnizoare ale 
zentaitive a României.

Ultimele meciuri 
(și ale campionatului) 
astfel : Știința Petroșani 
ihța Baia Mare. Gloria. P.T.T. Arad — 
C.S.M. Sibiu. Rulmentul Birlad — 
Politehnica Iași. Universitatea Timi
șoara — R.C. Sportul studențesc. Po
litehnica „16 Februarie" Cluj-Napoca 
— Rapid.

Consemnind finalul campionatu
lui, se cuvine a fi relevat și fipalul 
carierei rugbistice a binecunoscutu
lui internațional Constantin Dinu (de 
la R.C. Grlvița roșie), sportiv apre
ciat, avînd la activ 70 de selecționări 
în echipa reprezentativă a tării. Me
ritorie inițiativa clubului său și a fe
derației de a marca retragerea din 
activitate a acestui prestigios rugbist, 
la festivitatea de premiere a primelor 
trei echipe clasate, organizată ieri pe 
stadionul Parcul Copilului..

I. DUMITRIU

nostru. prin- 
echipei repre-

Ieri au avut loc

Finalele „Regatei Snagov" 
la caiac-canoe

ale 
au loc

etapei 
astăzi, 

- Ști-

în cadrul atît de familiar al apelor 
Snagovului, timp -de trei zile au avut 
loc întrecerile unei noi ediții a bine
cunoscutei competiții internaționale 
de caiac-canoe „Regata Snagov". 
împreună cu cei mai valoroși spor
tivi . și sportive din, țara noastră, la 
concurs au participat numeroși frun
tași /ăi caiacului și canoei de peste 
hotare — din Belgia. Bulgaria, Ce
hoslovacia, Cuba, R.D. Germană, 
Italia, Polonia. Ungaria.

Desfășurată după formula apropia
telor campionate mondiale (august, 
la Tampere), „Regata Snagov" — in 
fond, repetiție utilă -pentru cei mai 
multi dintre participanți in vederea 
marelui start de la C.M. — și-a de
semnat ieri ciștigătorii. la cele . 13 
probe clasice. în două reuniuni (pen
tru 1 000 m și pentru 500 m), cu
primul start la ora 9 și cu ultimul... 
la ora 14. Cursele finale au avut o 
desfășurare interesantă, la multe 
victoria fiind decisă pe ultimii zeci 
de metri, la diferențe de timp foarte 
mici, chiar de citeva fracțiuni de 
secundă. Așa a fost, spre exemplu, 
în cursa feminină de caiac simplu, 
reprezentanta noastră. Maria Ștefan, 
sosind a doua la numai 5 zecimi de 
secundă de invingătoarea probei, H. 
Singer (R.D.G.).

Curse frumoase, încheiate victo
rios. au făcut sportivii noștri la 
canoe dublu 1 000 m (prin redutabi
lul cuplu Ivan Patzaichm—Toma Si- 
mionov). canoe simplu (prin C. 
Olaru. învingător pe ambele dis
tanțe). caiac 2 feminin (A. Buhaev— 
T. Borcănea). caiac 2 masculin 1 000 m 
(F. Marinescu — I. Bîrlădeanu), 
caiac 4 pe 1 000 m (Velea, Lețcae, 
Constantin. Fedosei).

Vorbind despre oaspeți, este de 
consemnat prezența in . prim planul 
unor curse a reprezentanților R.D. 
Germane (H. Nolte a' sosit primul la 
caiac 1 000 m. iar R. Muller 
la caiac 500 m ; specialistul 
la această probă. I. Geantă, 
du-se pe locul 4 la I 000 m 
locul 3 la 500 m). a celor din 
ria. Cuba. Italia etc.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
0 în’ sferturile de finală ale. tur

neului internațional de tenis de la 
Veneția, jucătorul român Florin' Se- 
gărceanu l-a invins cu 6^3. 6—3 pe 
francezul Dominique Bedel.

0 Cu prilejul unui concurs desfă- 
.. șurat la Beijing atletul Zhu Jianhua. 

(R. P. Chineză) a stabilit un nou re
cord mondial in proba de săritură în 
înălțime, cu performanța de 2,37 m.

0 în cadrul concursului interna
țional de atletism „Memorialul fra
ților Znamenski" care se desfășoară 
la Moscova, sportiva sovietică Anna 
Ambrozene-Kastețkaia a realizat un 
nou record mondial în proba femi
nină de 400 m garduri, cu timpul de 

•”02/100. Vechiul record — 54”28/10054’..,._.:.....,____
era deținut, din anul 1980. de Karin 
Rossley (R. D. Germană).

mandament și stat major a armate
lor și flotelor aliate cu denumirea 
convențională „Soiuz-’83“. Aplicația a ■ a generalilor^ 
fost condusă de mareșalul Uniunii So- 1 r ~ ~ ‘
vietice V.G. Kulikov, comandant-șef

Fprț.eltia- Armate Unite ale- stațej. , ..... .......... .... .  _ ___
„ >Tț‘ata-tul.,de'.i\lA „«-.arii; de-iuptă aJâfestivekjăjAfirmatelor 

frățești.arșoviă.

^AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT

LA GENEVA au avut loc lucră
rile conferinței internaționale a 
sindicatelor -împotriva politicii de 
apartheid din Africa de Sud, la care 
au participat toate delegațiile sin
dicale prezente la cea de-a 69-a se
siune a. Conferinței O.I.M. Deplina 
solidaritate a oamenilor muncii și 
a sindicatelor din țara noastră cu . 
lupta dreaptă a populației oprimate 
din Africa de Sud împotriva re
gimului rasist a fost exprimată de

Marla Ciocan, secretar al Consiliu
lui Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România.—'

ORIENTUL MIJLOCIU. Minis
trul libanez al afacerilor externe, 
Elie Salem, a declarat că țara sa 
va cere Consiliului de Securitate 
să ăcorde un rol mai important 
Forței Interimare a Națiunilor 
Unite în Liban (U.N.I.F.I.L.), după 
ce acordul libanezo-israelian va fi 
pus in aplicare.

j de damt/u&z
\\\1

Virtute și publicitate
E o practică obișnuită a publicității occidentale, care, prin jocul 

rafinat de lumini și umbre, poate fabrica false glorii sau transforma 
banalități in fapte senzaționale. Iar dacă manipularea publicitară nu 
se împacă cu morala - cu atît mai rău pentru morală.

...Au ajuns, brusc, celebrități. In localitatea Flavocourt funcționa o 
mică școală comercială - care și-a întrerupt prematur cursurile. Mo
tivul ? Directorul școlii, profesorul Danny Debreux, și soția sa, Patricia, 
cînd închideau catalogul și părăseau catedra, treceau la altă îndelet
nicire.: erau șefii unei bande de spărgători (cu umor, își amenajaseră 

al primăriei). Asta 
ai publicității mo-

primul 
nostru 
clasîn- 
și pe 
Unga-

Timpul probabil pentru intervalul 12 
iunie, ora 21 — 15 Iunie, ora 21. In țar&- 

. Vremea va fi ușor instabilă cu ceru! 
schimbător. Pe alocuri vor cădea ploi 
care vor avea și caracter tie averse în
soțite de descărcări electrice îndeosebi 
in prima parte a intervalului. Vintul va 
sufla slab pînă lă moderat cu intensifl-

■ cări de scurtă durată în zonele de mun
te. In București : Vremea va £1 ușor 
instabilă cu cerul schimbător favorabil.' 
ploii sub formă de averse. Vintul va 
sufla slab pînă la moderat. Temperatu-

■ rile minime vor fi cuprinse intre, 10 și
13 grade, iar cele maxime între 25 și 
28 de grade, mai ridicate la sfîrșitul 
intervalului. (Ileana Mlhăllă, meteoro
log de serviciu).

magazia prăzilor într-un loc de nebănuit - un local 
numai în timpul liber, în rest d.-nii prof.-tîlhari, eroi 
rale, se ocupau cu.activitatea didactică, educativă.

...In sfîrșit, criminalul a fost arestat. Un criminal 
a săvîrșit asasinate, a jefuit mai mulți motocicliști, 
spargeri, a incendiat citeva mașini ale poliției. Activitate multilaterală 
pentru un om foarte ocupat, căci dl. Lamarre nu-și vedea capul de 
treabă — era de profesie polițist. Ba chiar se distra în timpul, investi
gațiilor arătînd victimelor un portret-robot al criminalului ; acesta le 

ț părea cunoscut respectivilor, care nu realizau însă că e propriul por
tret al anchetatorului. Lamarre avea umor, nu ca prozaicul „sugrumă
tor din Londra”, intr-atît de pasionat de horticultură îneît și-a îngropat 
șase victime în grădina casei. Era distracția lui Dennis Andrew Nilsen. 
Profesia ? Tot polițist, tot erou al publicității morale.

...Acum cîțiva ani, grupul de bandiți a săpat un tunel pînă la ca
merele blindate ale filialei din Nisa a băncii „Societe Generale", unde 
a spart peste 300 de seifuri, furind bani și valori de multe zeci de 
milioane de franci. Șeful bandei, Albert Spaggiari, condamnat în con
tumacie la închisoare pe viață, a fugit cu prada în America Latină. Nu 
demult, în „Figaro-magazine", explica reporterilor primiți în audiență 
princiară că spargerea a fost de fapt „o acțiune ideologică", fon
durile furate fiind destinate unei „rețele internaționale de adăposturi” 
pentru teroriștii și neonaziștii „tracasați" de justiție. Dar el personal, 
vedetă adulată a reportajelor, o duce splendid, a încheiat noi contracte 
de cărți cu mari edituri din țara care l-a condamnat pe viață. Publi
citatea operelor e gata asigurată, ca și moralitatea întregului episod.

...în schimb, cită discreție asupra altor fapte. Ca cererea guvernului 
elen de a se restitui patrimoniului național frizele Parteno- 
nului, preluate de pe Acropole de un preanobil lord cu prea- 
distinse apucături. E drept, discreția publicitară - estompată în 
lumini ...Tamisate - era foarte necesară, căci se crea riscul deschiderii 
unei imense cutii a Pandorei : dacă și alte popoare ar începe să-și 
revendice capodoperele civilizației lor, subtilizate de preacivilizate civi
lizații, atunci cu ce ar mai rămîne unele muzee și colecții occidentale ? 
Sau dacă s-ar cere contabilizarea altor bunuri, însușite în aceeași ma
nieră- dar nu opere de artă, ci petrol și aur, grîu și cupru, fildeș și 
sclavi ?.

Sînt însă acestea singurele jafuri acceptate de respectiva morală ? 
Cînd se fură patente și creiere, cînd tîlhăria tip „punga sau viața I” 
se numește elegant „dobîndă înaltă", cînd „șperaclul seifurilor" este 
ridiculizat de „foarfecele, prețurilor" ? Ori cind se investesc sute de 
miliarde de dolari pentru a se fura planetei noastre infima și uriașa 
ei avuție, minuscula și grandioasa ei realizare - minunea, cu mem
brană, protoplasmă și nucleu, celula vie ? I

Dar asupra briganzilor respectivi se proiectează Rimini foarte ono
rabile. Căci publicitatea, câ și morala respectivă, își are legile ei.

Legile și fărădelegile.

foorte diversificat : 
a făcut un șir de
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Lucrările Consiliului 
guvernatorilor al A.I.E.A.

< Propuneri privind
intensiiicarea cooperării 

în domeniul nuclear
VIENA 11 (Agerpres). — La sediul. 

Agenției Internaționale pentru Ener
gia Atomică (A.I.E.A.) s-au desfășu
rat lucrările Consiliului guverna
torilor al A.I.E.A. România, membră 
a consiliului, a narticipat cu o dele
gație condusă de Cornel Mihulecea, 
președintele Comitetului de . Stat 
pentru Energia Nucleară.

Consiliul a examinat rezultatele 
obținute de agenție in anul 1982. in 
special cele referitoare Ja realizarea 
programului de cooperare și asisten-. 
ță tehnică în domeniul nuclear. Par
ticipanta la sesiune. în special cei 
din țările în curs de dezvoltare, s-au 
pronunțat pentru intensificarea acti
vității agenției în acest domeniu, so- 
licitînd să se acorde prioritate pro
punerilor și proiectelor care prevăd 
producerea de energie atomică, pre
gătirea de specialiști de înaltă cali
ficare. formularea de reglementări 
internaționale pentru asigurarea a-, 
provizionării cu materiale, echipa-' 
mente și tehnologii nucleare etc.

între recomandările adoptate de 
. consiliu, o deosebită importantă o au' 

cele referitoare Ia creșterea resurse
lor financiare. în special prin contri
buții din partea țărilor puternic in
dustrializate. astfel că agenția să 
răspundă intr-o măsură mai mare 
cererilor de asistentă prezentate de 
țările în curs de dezvoltare.

Consiliul a aprobat un acord între 
România și A.I.E.A. în baza căruia 
agenția va asigura, in cadrul pro
gramului de cooperare tehnică. _ li
vrarea unei cantități de uraniu îm
bogățit. ce urmează a fi folosit in 
cercetarea științifică nucleară din 
tara noastră.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbateri
lor asuora punctelor înscrise pe or
dinea de zi. șeful delegației româ
ne a subliniat că țara noastră se află 
angajată intr-o activitate susținută 
de dezvoltare și folosire a' energiei 
nucleare în scopuri pașnice. Totoda
tă. au fost prezentate o serie de su
gestii de îmbunătățire și creștere a 
eficientei propunerilor de cooperare 
realizate de A.I.E.A. în folosul ță
rilor in curs de dezvoltare. întrucit o 
cooperare largă, neîngrădită. în do
meniul nuclear este de natură să 
conducă la reducerea treptată a de
calajelor tehnologice care separă ță
rile puternic industrializate de cele 
in curs de dezvoltare.

Delegația română, ca si delegațiile 
altor, țări, a cerut- Secretariatului 
A.I.E.A. să folosească cu maximum 
de eficientă resursele disponibile, 
pentru a se soori volumul asistenței 
tehnice acordate țărilor in curs de 
dezvoltare.

Rezultatele definitive ale 
alegerilor din Marea Britanie

LONDRA 11 (Agerpres). — La 
Jiohto.,au fost date publicității reț 
zultalete definitive ale, alegerilor Ier 
gislative anticipate de la 9 iunie din 
Marea Britanie. în urma numărării 
voturilor exprimate, locurile în Ca
mera Comunelor au fost repartizate 
astfel : Partidul Conservator (42,4 
la suță din votuii) — 397 mandate : 
Partidul Laburist (27,6 la sută) — 209 
mandate ;■ aiiahța -liberali-social-de- 
mocrați (25.3 la sută) — 23 mandate ; 
alte partide și-formațiuni (4,7, la.sută) 
— 21 mandate. Totalul mandatelor 
din Camera Comunelor este de 650. 
Participarea la alegeri a fost de 72,7 
la sută din numărul total al cetățeni
lor cu drept de vot.

Agenția Reuter relevă că. în ■ mod 
. paradoxal, deși conservatorii dispun 

de o majoritate de 144 mandate, ei au 
înregistrat un declin de 1.5 la sută în 
ceea ce privește voturile exprimate 
comparativ cu ultimele alegeri.

După anunțarea rezultatului alege
rilor, liderul Partidului Conservator, 
căruia îi revine din nou postul de 
prim-ministru. Margaret Thatcher, a 
declarat că va continuă orientările 
cunoscute ale politicii sale interne, și 
externe. ■ Primul ministru a anunțat, 
de asemenea, că va efectua o re
maniere a guvernului.

Un moment marcant în întărirea tradiționalelor 
raporturi prietenești româno-egiptene

Revitalizarea procesului de dezvoltare economică, 
depășirea crizei necesită măsuri concrete, 

eficiente și concertate pe plan internațional
II

Dezbaterile din cadrul sesiunii Conferinței Națiunilor Unite 
pentru Comerț și Dezvoltare

Presa de peste hotare continuă să înfățișeze o multi
tudine de aspecte ale actualității românești, reliefind 
marile împliniri ale poporului nostru sub conducerea 
partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Regăsim, în același timp, în paginile presei interna
ționale puternicul ecou al politicii consecvente de pace 
promovate de România socialistă, de conducătorul 
partidului și statului nostru, politică în deplin consens 
cu cele mai nobile aspirații ale poporului român, ale 
întregii omeniri.

BELGRAD 11 - Trimisul Agerpres, llie Șerbânescu, transmite : In ca
drul dezbaterilor generale, desfășurate la sesiunea Conferinței Națiunilor 
Unite pentru Comerț și Dezvoltare, vorbitorii continuă să prezinte punc
tele de vedere ale statelor lor in legâtură cu modalitățile de revitali- 
zare a procesului de dezvoltare economică și depășire a crizei, avansind 
propuneri pentru soluționarea problemelor urgente aflate pe agenda sesiunii.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
declarat că problema fundamentală • 
a epocii noâstre este oprirea cursei 
înarmărilor, trecerea la dezarmare, 
și in primul rind la dezarmare nu
cleară. — se spune în relatarea 

. agenției „CHINA NOUĂ" despre 
cuvîntarea rostită de conducătorul 
partidului și statului nostru la 

, marea adunare populară din mu
nicipiul. Timișoara.

Președintele României — conti
nuă „China Nouă" — a arătat că 
în Europa, mai mult ca oricînd 
trebuie să se facă totul pentru a se 
opri amplasarea rachetelor cu rază 
medie de acțiune, pentru retrage
rea și distrugerea celor existente, 
pentru o Europă fără rachete și 
arme nucleare, a păcii și colabo
rării pașnice.

Revista „AFRISCOPE", care 
, apare Ta Lagos, relevă că tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, „in calitatea 
sa de conducător al partidului și 
sfatului, a promovat și promovea
ză cu fermitate, o politică de ac
celerare a progresului economic, și 
social al României, de transpunere 
în viață a principiilor eticii și echi
tății socialiste, de ridicare conti
nuă a nivelului de trai material și 
cultural al întregului popor. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a si
tuat la baza politicii externe și ac
tivității internaționale ale Româ
niei promovarea consecventă a 
principiilor independenței naționa
le și suveranității. egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc, 
dezvoltarea prieteniei., și cooperării 
cu toate țările socialiste, cu țările 
în curs de 'dezvoltare, extinderea 
relațiilor cu alte state, indiferent 
de sistemul lor social. Președintele 
Nicolae Ceaușescu a vizitat nume
roase țări din Europa. Africa. Asia 
și America, a intîlnit și a avut 
co'nvorbiri cu șefi de stat, inclusiv 
cu președintele Nigeriei. Alhaji 
Shehu Shagari". Reviste însoțește 
aceste rînduri cu prezentarea vieții 
și activității revoluționare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. publică 
fotografia conducătorului partidu
lui și statului nostru, relevind : 
„Președintele Nicolae Ceaușescu — 
unul dintre inițiatorii noii ordini 
economice internaționale".

Cotidianul italian „IL CIORNA* 
LE Nl.’OVO"--'relevă ■' îndăosebi 

.. ei'orturile'1'țneședtnteYui
Ceaușescu „pentru ca pe continen- 

- tul nostru să nu fie instalate noi 
rachete nucleare și pentru ca cele 

• existente să fie distruse", eviden
țiind demersurile repetate ale 

■ României pentru dezarmare, prio
ritar pentru dezarmarea nucleară.

Aceleiași teme îi consacră un 
articol săptămînalul italian „RE- 
LAZIONI INTERNAZIONALI". 
care subliniază că România se 
opune instalării în Europa a noi 
rachete nucleare cu rază medie de 

..acțiune ;și. se pronunță pentru eli
minarea celor existente, precum și 
pentru blocarea cheltuielilor mili- 

. tare.
„NEWSPOT", publicație ce apare 

la Ankara, consacră ample spații 
recentului dialog româno-turc la 
cel mai 'înalt nivel. Materialele 
grupate șub titlul „Bună vecinăta
te, pace și cooperare in Balcani", 
debutează, cu un citat din toastul 
rostit de tovarășul NicDlae 
Ceaușescu la dineul oficial prile
juit de vizită : „România consideră 
că organizarea unei întîlniri la 
nivel înalt a statelor din această 

^regiune care să discute căile întă-

în evoluția mereu ascendentă a 
relațiilor româno-egiptene, zilele a- 
cesiea a avut loc un eveniment cu 
proftinde- semnificații : la invitația 
președintelui Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, președin
tele : Republicii Arabe Egipt, Moha
med Hosni Mubarak, a efectuat, îm
preună cu doamna Suzanne Mubarak, 
o virită de prietenie în țara noa'stră. 
Noua întilnire dintre conducătorii 
României și Egiptului, convorbirile 
ce au avut loc cu acest prilej con
stituie o elocventă expresie a trăi- 
niciei raporturilor prietenești stator
nicite între cele două țări și, în ace
lași timp, o mărturie a voinței co
mune de a da noi dimensiuni con
lucrării lor pe multiple planuri, de 
a-și spori contribuția la soluționarea 
marilor probleme care preocupă 
omenirea contemporană.

Premisele acestei conlucrări fruc
tuoase au fost puse, așa cum se știe, 
odată cu prima vizită efectuată, la 
Cairo, în aprilie 1972, de președin
tele României. Sub impulsul înțele
gerilor realizate atunci, al hotărâri
lor'adoptate ulterior la cel mai înalt 
nivel, colaborarea româno-egipteană 
a cunoscut o continuă dezvoltare, în 
mod deosebit evidențiindu-se rezul
tatele rodnice obținute pe linia co
operării in realizarea unor impor
tante obiective economice. Astfel, 
printr-o strânsă conlucrare a munci
torilor și specialiștilor din ambele 
țări, au fost construite în Egipt o 
serie de întreprinderi industriale 
cum sint uzina de produse sodice El 
Mex (Alexandria), complexul de ex
tragere și preparare a fosfaților de 
la Hamrawein, fabrica de acid sul
furic de la Abu Zaabal. Totodată, 
pe [ogoarele și drumurile din valea 
Nilului pot fi intîlnite numeroase 
tractoare și autoturisme de teren fa
bricate in țara noastră.

Noi perspective pSntru extinderea

și cooperării înrirâi încrederii .. __ ..................
c Balcani ar fi deosebit de utilă și 

s-ar înscrie ca un important act 
pozitiv în viața întregului conti
nent". Se publică, pe prima pagi
nă. portretele președintelui Nicolae 
Ceaușescu și al președintelui 
Kenan Evren. Se relevă, de ase
menea. că in cursul vizitei, tova
rășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu i-a fost conferit 
titlul de „Doctor. Honoris Causa" 
al ‘Universității Tehnice pentru 
Orientul Mijlociu din Ankara și 
sînt redate pasaje din cuvîntarea 
rostită cu acest prilej de tovarășa 
Elena Ceaușescu.

„Newspot" se referă la convor
birile' româno-turce la cel mai înalt 
nivel.,lă toasturile -rostite de cei doi 
conducători de stat la dineul oficial, 
subliniază principalele, idei cuprinse 
în Declarația comună. Se arată că 
în . toastul său. președintele Nicolae 
Ceaușescu a atras atenția asupra 
intensificării fără precedent a

Co.mentarii si relatări
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ale presei internaționale
cunsei înarmărilor care împovă
rează tot mai greh popoarele și 
sporește • continuu pericolul unei 
catastrofe nucleare. Sînt prezentate, 
de asemenea,- luările de poziție ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pri
vind dezvoltarea cooperării bilate
rale și multilaterale in . Balcani, 
soluționarea problemelor pe calea 
tratativelor.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a subliniat hotărîrea Partidului 
Comunist Român, a guvernului și 
poporului român de a acorda în
tregul lor sprijin politic, diplomatic, 
material și moral cauzei juste a 
poporului palestinian — scrie 
agenția „CHINA NOUA“, infor- 
mînd despre recenta întilnire a to
varășului Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, cu to
varășul Yasser Arafat, președintele 
■Comitetului Execiițis al "âigigi 
Agenția citata adaugă că Yasser 
Arafat , a adresat poporului român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Partidului -Comunist Român 
guvernului român cele mai 
mulțumiri. ..pentru poziția constantă 
de susținere a. luptei drepte a po
porului' palestinian.

Referindu-se la același eveni
ment. agenția americană „ASSO
CIATED. PRESS" menționează at
mosfera ■ de caldă . prietenie-și de 
cordialitate în care a decurs întil- 
nirea. in cursul căreia au fost re
levate relațiile de strînsă priete
nie. colaborare - și solidaritate din
tre cele-două părți.

Sub titlul „Noua istorie a orașu
lui".. ziarul sovietic „IZVESTIA" 
inserează o corespondență despre 
dezvoltarea pe care a cunoscut-o 
Bacăul in anii construcției, socia
listei care a mers mină în mină cu 
dezvoltarea industrială a acestei 
regiuni.. înfățișind efectele binefă
cătoare ale industrializării pe plan 
social, se menționează extinderea 
rețelei.’'de învățămînt. de instituții 
culturale. Sînt prezentate, de ase- 

■ menea, în corespondență aspecte
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ale conlucrării dintre întreprinderi 
din Bacău și parteneri din Uniunea 
Sovietică.

Perfecționarea conducerii și 
planificării economiei naționale 
românești constituie tema unui ar
ticol din ziarul cehoslovac „RUDE 
PR AVO".' 
de aspecte ale activității desfășu
rate în țara noastră în acest dome
niu, activitate ce vizează ridicarea 
continuă a calității și eficienței.

De asemenea. „Rude Pravo" se 
referă, intr-un alt articol, la dez
voltarea și modernizarea bazei tu
ristice a litoralului românesc.

Dezvoltării industriei grele în 
România îi consacră un articol pu
blicația italiană „IL DOMANI". 
După ce inserează o serie de cifre 
ce atestă creșterea continuă a pro
ducției în acest sector, se sublinia
ză că „România se situează printre 
țările care posedă o industrie side
rurgică avansată la nivel mondial". 
„Această dezvoltare impetuoasă nu 
ar fi fost posibilă, desigur, dacă nu 
ar fi fost asigurată o bază tehnică 
și de cercetare solidă și competen
tă". „Evoluția metalurgiei româ
nești. care vă continua si în actua
lul cincinal, reflectă dezvoltarea 
intensivă care nune accentul pe 
aspectele calitative si ne o produc
ție diversificată" — relevă articolul.

O altă publicație italiană. 
FOGLIO", se referă într-un 
col. la „Progresele exportului 
mânesc, subliniind dintru început 
că „România este astăzi o țară cu 
o economie sănătoasă. în continuă 
dezvoltare".

„Dezvoltarea echilibrată a econo
miei românești — continuă artico
lul — a fost concepută în strînsă 
legătură cu participarea tării la 
diviziunea internațională a mun
cii : schimburile comerciale exter
ne au cunoscut in ultimele decenii 
o continuă creștere, astfel incit au 
situat România între țările lumii 
cu un dezvoltat comerț exterior". 
Publicația subliniază, totodată, că 
structura exporturilor și a importu- 

, rilor noastre a suferit 
radicale, dat fiind faptul 
nia s-a afirmat ca un 
exportator de instalații 
mașini și utilaje moderne, produse 
chimice...".

„Egalitate în drepturi In sfera 
culturală a tuturor cetățenilor din 
România" este titlul unui amnlu 
articol apărut în publicația „SOLI- 
DARITE UNIVERSELLE" (Fran
ța). „O privire asupra vieții cultu
rale românești descoperă . unele 
particularități istorice și contem
porane ale acesteia". „Viata în co
mun pe pămîntul aceleiași patrii, 
idealurile comune de dreptate, li
bertate și fraternitate fac din cul
tura și arta naționalităților conlo
cuitoare o parte integrantă a cul
turii și artei României , socialiste. 
Egalitatea reală și deplină in 
drepturi, asigurată de statul socia
list, a permis o dezvoltare plena
ră, fără precedent a naționalități
lor conlocuitoare, a creat climatul 
propice Creației și difuzării valo
rilor".

„Aceasta este o expresie grăitoare 
a amplului proces de democratizare 
a culturii în România, de afirmare 
liberă a personalității umane a tu
turor cetățenilor tării, atit în dome
niul creației materiale, cit și spiri
tuale". se arată in articol.

(Agerpres)

colaborării multilaterale dintre 
România și Egipt au fost deschise 
în urma înțelegerilor convenite în 
cursul întilnirilor frecvente dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Mohamed Hosni Muba
rak — actualul dialog fiind al trei
lea in mai puțin de un an. Este știut 
că in timpul convorbirilor la nivel 
înalt de la București, din septembrie 
1982, a'fost definit un cuprinzător 
program de măsuri pentru amplifi
carea relațiilor româno-egiptene, 
care și-a. găsit reflectare în „Decla
rația comună cu privire la dezvol
tarea in continuare a cooperării din
tre Republica Socialistă România și 

.Republica Arabă Egipt pe plan bi
lateral și în viața internațională", 
precum și în „Memorandumul pri
vind dezvoltarea cooperării economi
ce și tehnice și a schimburilor co
merciale". S-a prevăzut, astfel, du
blarea volumului schimburilor co
merciale pînă in 1985, astfel incit să 
ajungă la 1 miliard de dolari, ca și 
realizarea de noi acțiuni de coope
rare în asemenea domenii eserițiale 
pentru construcția economică cum 
sînt energia, explorarea, exploa
tarea și prelucrarea petrolului, elec
trificarea rurală, construcțiile de 
mașini,. agricultura — obiective a 
căror traducere in viață va sluji ne
mijlocit intereselor de progres ale 
ambelor țări și popoare.

în spiritul acestei evoluții pozitive, 
cei doi președinți și-au exprimat 
sațisfacția pentru modul în care se 
îndeplinesc acordurile privind con
tinua dezvoltare a colaborării româ
no-egiptene.. — pe plan politic, eco
nomic. ' cultural, tehnico-știintific și 
în alte domenii — exprimînd cerin
ța de a se acționa pentru valorifi
carea posibilităților, tot mai largi de 
cooperare pe care le oferă economii
le României și’ Egiptului, în avanta
jul reciproc al celor două țări și po
poare.

Sînt prezentate o serie

..II 
arti- 

ro-

schimbări 
că Româ- 
prestigios 
complexe,

în mod firesc. în cadrul schimbu
lui de vederi privind problemele ac
tuale ale vieții internaționale o 
atenție deosebită a fost acordată si
tuației din Orientul Mijlociu, unde 
continuă să se mențină o stare de 
tensiune, cu consecințe grave pentru 
popoarele acestei regiuni și pentru 
pacea generală. Președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hosni Mubarak au re
levat că perpetuarea încordării în 
această regiune reclamă intensifica
rea acțiunilor politice și diplomatice 
pentru realizarea unei reglementări 
globale, juste și durabile, a proble
melor din zonă, bazate pe retragerea 
Israelului din teritoriile arabe ocupa
te în urma războiului din 1967. pe re
cunoașterea drepturilor inalienabile 
ale. poporului palestinian la autode
terminare. inclusiv la crearea unui 
stat palestinian independent, pe in
staurarea în Orientul Mijlociu a unor 
relații care să asigure conviețuirea 
pașnică a tuturor statelor respective.

în această ordine de idei, s-a re
levat că se impune să se treacă, 
chiar în acest an. la tratative 
de pace intre părțile direct interesa
te. inclusiv cu participarea Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
într-un cadru adecvat și Ia care să 
fie discutate toate propunerile de 
pace formulate de părțile aflate în 
conflict. Este, după cum se știe, o 
poziție pe care tara noastră. pre
ședintele ei au reafirmat-o în repe
tate rînduri. subliniind că orice ter
giversare a reglementării nu poate 
decît să contribuie la complicarea și 
mai mult a situației din zonă, la pre
lungirea suferințelor popoarelor di
rect afectate de conflict. Aceste con
siderente au făcut, dealtfel. ,ca în 
cursul convorbirilor sâ fie sublinia
tă, o dată în plus, necesitatea de a se 
depune toate eforturile pentru a se 
ajunge la retragerea neîntirziată a

Israelului din Liban, pentru respec
tarea. integrității și suveranității Li
banului. ceea ce ar avea o influentă 
pozitivă asupra ansamblului situației 
din Orientul Mijlociu.

Ca și in alte ocazii, președintele 
Hosni Mubarak a dat o înaltă apre
ciere poziției principiale constructi
ve. a României față de criza din 
Orientul Mijlociu, eforturilor perma
nente ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu îndreptate spre instaura
rea unei păci globale, juste și dura
bile în această parte a globului. 
Adăugindu-se unor declarații simila
re făcute de liderii altor țări arabe, 
aceste aprecieri reprezintă o nouă 
confirmare a înaltului prestigiu de 
care se bucură politica profund uma
nistă. de pace. înțelegere și colabo
rare promovată cu consecventă de 
conducătorul partidului și statului 
nostru, a faptului că ea corespunde 
pe declin intereselor tuturor po
poarelor.

Dialogul de la București a prilejuit 
de asemenea abordarea și a altor 
probleme stringente ale actualității, 
relevîndu-se existența unor puncte 
de vedere identice sau similare. A 
fost subliniată astfel importanța pe 
care România și Egiptul o acordă 
întăririi păcii, colaborării și secu
rității internaționale. reglementării 
conflictelor dintre state exclusiv pe 
cale pașnică, prin tratative, exclu
derii forței și amenințării cu forța 
din viata internațională.

Prin rezultatele sale rodnice, dia
logul la nivel înalt de la București 
se înscrie, fără îndoială, ca un nou și 
important moment. în evoluția rela
țiilor de prietenie și colaborare 
româno-egiptene. ca o contribuție 
marcantă la promovarea cauzei păcii, 
colaborării și progresului tuturor po
poarelor.

Nicolae N. LUPU

Șeful delegației R. F. Chineze. Yao 
Yilin, vicepremier al Consiliului de 
Stat, a declarat că în actuala situa
ție deosebit de grea a economiei 
mondiale. U.N.C.T.A.D.-VI „oferă 
un bun prilej pentru promovarea 
dialogului Nord-Sud și îmbunătăți
rea relațiilor dintre statele dezvol
tate și țările în curs, de dezvoltare". 
Obiectivele de bază ale, sesiunii tre
buie să fie promovarea unei dezvol
tări economice susținute, a ■ tarilor în 
curs de dezvoltare și- revitalizarea 
economiei mondiale. în scopul faci
litării procesului de instaurare a 
unei noi ordini economice mondia
le. Vicepremierul chinez a relevat 
că. în concepția țârii sale, pentru 
realizarea . obiectivelor de bază ale 
sesiunii U.N.C.Ț.A.D. se cer luate in 
considerare trei interdependente de 
bază : soluționarea imediată a pro
blemelor urgente și obiectivele pe 
termen lung a.le edificării . noii . or
dini economice ; progresul, economic 
al țărilor în curs- de "
redresarea economiei 
ansamblu ; dialogul, 
cooperarea Sud-Sud.

Țările în curs de dezvoltare — a 
arătat, . în continuare vorbitorul •— 
au nevoie de sprijin pentru redre
sarea balanțelor lo.r de plăti', reeșa- 
lonarea datoriilor lor externe, redu
cerea poverii pe care o; reprezintă 
această îndatorare.- stabilitatea pre
țurilor la produsele primare și a în
casărilor lor din exporturi, elimina
rea obstacolelor 'în calea accesului 
produselor lor pe piețele mondiale și 
obținerea unor resurse financiare 
sporite pentru dezvoltare. El a m'ai 
arătat că R. P, Chineză privește fa
vorabil convocarea unei conferirile 
internaționale asupra problemelbr 
monetare și financiare, ca un, pas in 
direcția insțaurării noii ordini eco
nomice mondiale.

China, care „este o tară în curs de 
dezvoltare aparținîrid lumii a treia", 
promovează; ca o coordonată de bază 
a politicii ei externe. întărirea uni
tății si cooperării cu țările în curs 
de dezvoltare — a subliniat. în. în
cheiere. vorbitorul.

America Latină traversează, în 
prezent, cea mai serioasă criză eco
nomică din ultimii'50 de ani, a de
clarat Enrique Iglesias, secretarul 
executiv al Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru America Latină. El a 
cerut participau ților la sesiune Bă 

atenție;. și șăraep jjfijta 
caiuzele’concrete ale 'actualei crize 
economice mondiale și'să adopte mă
suri practice peh’tgu operarea unor 
schimbări structurale în ■ economia 
mondială. între altele, el a apreciat 
că semnele, de. redresare; economică 
din principalele state industrializate 
occidentale pot avea importanță pen
tru statele' din America Latină și 
pentru celelalte țări în cuns de dez
voltare numai în ’ cazul în- care pre
turile lâ materiile prime „vor reveni 
gradual la un nivel realist“și în care 
fluxul de capital pentru investiții și 
asistență internațională' va fi' sporit, 
inlăturindu-se, concomitent,'barierele 
in calea comerțului.

Șeful, delegației Republicii Popu
lare Bangladesh, Hossain Muham
mad Ershad,' președinte al Consiliu
lui de Miniștri, a abordat gravele 
probleme economice cu care este con-' 
fruntată omenirea .în etapa actuală, 
în special ca urmare a crizei din 
economia mondiajă, a perturbărilor 
din sistemul financiar internațional, 
a agravării decalajelor diptre . țările 
bogate și cele sărace. El a stăruit 
asupra necesității, de a. se adopta 
măsuri practice pentru ;, sprijinirea 
mai eficientă a eforturilor de pro
gres ale țărilor în curs 'de dezvol
tare și. pentru înaintarea spre edifi
carea unei noi ordini economice in
ternaționale. Există, perspectiva alar
mantă — a declarat vorbitorul,—■, a 
unei prăbușiri economice și Sociale in 
țările .în - cuns de dezvoltare, âtita 
timp cit comunitatea internațională' 
nu va găsi puterea neceșâră pentru 
operarea unor schimbăr)-radicale in 
ordițiea, economică . actualii.

Șeful delegației Arămiei Saudi,te, 
dr. Sulaiman Abdul A^|z Al-Salim,

dezvoltare și 
mondiale în 

Nord-Sud și

Q 
ministrul comerțului, a apreciat că 
pentru rezolvarea dificultăților cu 
care sint confruntate țările in curs 
de dezvoltare este necesară ratifi
carea urgentă a acordului privind 
programul integrat pentru materiile 
prime și fondul comun de finanțare, 
astfel incit prețurile produselor .de 
bază să fie stabilizate și să se reali
zeze o sporire a incasărilor țărilor 
din lumea a treia de pe urma ex
porturilor lor. Pe parcursul anului 
trecut țările în curs de dezvoltare au • 
fost expuse unor puternice presiuni 
din partea băncilor comerciale, care 
au redus împrumuturile acordate 
acestor state cu 30 miliarde de 
dolari. în timp ce și asistenta oficială 
pentru dezvoltare s-a redus cu 5 mi
liarde de dolari față de 1981. Minis
trul 6audit a menționat că asistența 
socială acordată de Arabia Sauditâ 
țărilor în curs de dezvoltare se ri
dică la ,6 la sută din P.N.B., compa
rativ ,cu media de 0,35 la sută acor
dată de '• tarile occidentale membre 
ale O.E.C.D.

•Deși un mare număr de țări în 
curs de dezvoltare au desfășurat 
timp de mai multi ani o politică de 
dezvoltare responsabilă si eficientă, 
înregistrihd o creștere economică 
notabilă, ele s-au izbit totuși de nu
meroase dificultăți, ca urmare a 
unor circumstanțe externe nefavora
bile, cărora nu l.i se pot sustrage și 
asupra cărora nu au practic' nici un 
control — a declarat Aii Wardhana, 
ministrul indonezian pentru coordo
narea economiei, finanțelor și indus
triei. în pofida realizărilor economi
ce din ultimii ani. o serie de con
diții economice internaționale nefa
vorabile au determinat o schimbare 
a poziției financiare a tării sale și 
un substanțial deficit, atît al balan
ței de plăti externe, cit și al celei 
de conturi curente. Experiența In
doneziei. a conchis el. confirmă cu 
claritate ideea că în actuala lume a 
interdependențelor nu .se pot înre
gistra ; progrese economice în' absen
ta .unor progrese la nivel global.

„în’ afara pericolului nuclear — a 
subliniat în intervenția sa Edjampan 
Thiemele Amoakon, ministrul co
merțului al Coastei de Fildeș — 
amenințarea . cea • mai gravă care 
planează asupra lumii o constituie 
debusolarea sistemului economic 
mondial, care poate oricînd să se 
prăbușească în condițiile ... scăderii 
■îselilHîBtîHfâr 'Si dezechi'lîBi,Sior.:ptOT 
funde.'dih plățile internaționale. Este 
suficient ca o verigă să cadă pentru 
ca întregul ansamblu să cedeze. 
Chiar lda.că este înfloritoare, o oază 
are puține șanse să se extindă in 
deșert ? dimpotrivă; deșertul o va | 
absorbi rapid. Lumea întreagă este 
lovită de criza economică — a con
tinuat vorbitorul. De aceea, este im
portant să adoptăm împreună mă
suri ;■ care să permită economiilor 
noastre să. continue să se dezvolte 
si aceasta pentru a salvgarda pacea 
si securitatea mondială. Doar dialo
gul'realist. degrevat de viziunile de
pășite. este in măsură sâ ducă la 
realizarea acestui obiectiv. înainte 
de a fi prea tîrziu".

Relansarea durabilă a activității 
economice. în țările industrializate 
este dificilă, dacă nu chiar imposi
bilă. dacă economia țărilor în curs 
de dezvoltare continuă să stagneze 
— a spus. în cuivintul său. Erwin 
Lahc. ministrul pențru afaceri ex
terne al Austriei. Menționind res
ponsabilitatea țărilor dezvoltate în

sprijinirea țărilor în curs de dezvol
tare. ministrul austriac a declarat : 
„Dacă, intr-adevăr, relansarea eco
nomică din țările dezvoltate ar pu
tea ajuta întrucîtva țările în curs 
de dezvoltare sâ slăbească presiunea 
unora din dificultățile cu care sint 
confruntate, ațunci noi. in nici un 
caz nu trebuie să așteptăm, ci tre
buie să punem in funcțiune 
toate mijloacele posibile pentru a 
impulsiona dezvoltarea țărilor lumii 
a treia".

Datoria externă a țărilor în curs 
de dezvoltare s-a dublat în ultimei 
cinci ani și multe dintre ele nu mai 
pot face față poverii enorme pe 
care aceasta o presupune — a decla
rat șeful delegației Siriei. Ammar 
Jammal, adjunct al ministrului eco
nomiei și comerțului exterior. In 
mod inechitabil, veniturile modeste 
ale țărilor în curs de dezvoltare stat 
în parte absorbite de rambursarea 
datoriilor. Problema datoriilor tre
buie deci privită cu o atenție de 
prim ordin — a subliniat el. mențio- 
nind insă că măsurile imediate tre
buie înglobate în contextul restruc
turărilor pe termen lung, obiectivul 
fundamental fiind acela al instaură
rii unei noi ordini economice interna
ționale. care să creeze condiții adec
vate de dezvoltare pentru toate sta
tele.

Vorbitorul a arătat^ de asemenea, 
că reuniunea de la 
să găsească cele mai < 
sprijinire a efortul 
ale țărilor în curs de < 

. nunțându-se • , ,___________
unor „modalități precise și concrete 
în vederea rezolvării celor mai acute 
probleme ale economiei mondiale".

Directorul executiv al Organizației 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 
Industrială (O.N.U.D.I.), Abdel 
Rahman Khane. a adresat un apel, 
în discursul său. la „operarea unor 
schimbări și ajustări structurale 
globale" in sistemul economic inter
național. Aceste schimbări structu
rale. a arătat el. sî.nt reclamate de 
faptul că interdependențele la scară 
globală' „presupun satisfacerea ce
rințelor — general recunoscute — 
ale unei relansări industriale in 
statele dezvoltate și. totodată, ale 
încurajării dezvoltării Sudului prin 
intermediul unor măsuri speciale". 
Directorul executiv al O.N.U.D.I. a 
vorbit în continuare despre necesi
tatea rezolvării problemei datoriilor 
externe mari ale țărilor in curs de 
dezvoltare, care reprezintă o povară 
pentru aceste state. întrucit ele nu 
dispun de devizele necesare pentru 
importul de bunuri capitale. „Aceas
tă lipsă,trebuie compensată din șure 
șg externe"; ă relevat vorbi,toRil, 
adăugind Că Se impune o sporire a 
fluxului de capital către lumea a 
treia.

Șeful delegației Spaniei. Velasco 
Rami, secretar de stat pentru co- 

< mert. a declarat că sarcina sesiunii 
U.N.C.Ț.A.D. de la Belgrad este fa
cilitată în mare măsură de existenta 
importantelor documente aprobate 
de reuniunea ministerială a „Grupu
lui celor 77“ de la Buenos Aires. 
„Spania — a spus vorbitorul — con
sideră că documentele reuniunii de 
la Biienos Aires oferă o abordare 
constructivă pentru rezolvarea ac- 
tualelor probleme economice? Ca
racter global". Șeful delegații spa
niole ' a adresat statelor dezvoltate 
cu o pondere mare în sistemul, fi
nanciar mondial, apelul de a coo
pera cit mai îndeaproape cu celelal
te țări ale lumii pentru evitarea 
unor perturbări si dereglări majore 
în raporturile financiar-monetare. 
care afectează în mod deosebit ță
rile în curs de dezvoltare.

:lgrad trebuie 
[Mente căi de 
'. de progres 

_ .. Ivoltare. pro- 
nentru [identificarea

BELGRAD 11 (Agerpres), — Re
prezentantul personal al președinte
lui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae' Ceaușescu, Ia cea 
de-a VÎ-a sesiune a U.N.C.Ț.A.D., 
tovarășul Manea Mănescu. vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, con
ducătorul delegației române la sesiu
ne. a avut întîlniri cu Iondonghiin 
Ocir, ministrul comerțului exterior al

R.P. Mongole, Gherasimos Arsenis, 
ministrul economiei naționale al Gre
ciei, Mats Hellstroem, ministrul, co
merțului exterior al Suediei, precum 
și cu șefi ai altor delegații partici
pante.

în cursul convorbirilor au fost 
abordate probleme de pe ordinea de 
zi a reuniunii, precum și aspecte ale 
dezvoltării relațiilor economice din
tre' România și țările respective.

■V

In locul programelor jJe
— programe pentru dezvoltare!

Prima săptămină de dezbateri 
generale din cadrul celei de-a Vl-a 
sesiuni a U.N.C.Ț.A.D. de la Bel
grad — în cursul căreia și-aut ex
pus pozițiile de principiu asupra 
problemelor aflate pe ordinea de zi 

• peste 60 de țări, intre care și 
România — a evidențiat ca un nu
mitor comun al ideilor exprimate 
profunda îngrijorare ■ a partici- 
panților, față de situația, extrem de 
critică din lume atît pe plan eco
nomic, cit și politic. N-a existat 
intervenție in care să nu se fi re
marcat. într-un ■ fel sau altul, că 
nici una din precedentele sesiuni 
ale U.N.C.Ț.A.D. nu .s-a desfășurat 
în circumstanțe atît de grave ca 
cea actuală.

într-adevăr, împărțirea ' lumii în 
țări bogate și țări sărace, adîncirea 
continuă, a decalajelor .dintre state 
au dus la blocarea întregului an- 

1 grenaj economic mondial, deoarece, 
în aceste condiții, .'posibilitățile 
Nordului dezvoltat de a găsi în 
Sudul nedezvoltat alte debușee se 
diminuează tot’ mai mult. -. !

La o asemenea evoluție negativă 
a contribuit' în bună măsură și ac
celerarea cursei înarmărilor. în- 

. tr-un moment cînd relansarea creș
terii economice in lume , reclamă 
mai mult ca oricînd sporirea inves
tițiilor in producție,, uriașe resurse 
sint deturnate de la. rosturile lor 

^firești. La orice creștere de 100 a

capacităților de producție, s-a ară
tat la conferință;, îi corespunde un 
spor de 1 000 a capacităților de dis
trugere. Agrâvarea crizei economi
ce sporește tensjunile sociale și po
litice, creează noi focare de încor
dare, ceea ce determină intensifi
carea cursei . înarmărilor, care, la 
rîndul ei, adincește și mai mult 
criza economică.

DE LA TRIMISUL NOSTRU

Pe bună dreptate remarca pre
mierul Indiei, Indira Gandhi, că 
„lumea nu va cunoaște liniște atita 
vreme cit nu va fi soluționată 
ecuația dezvoltare-dezarmare".

Pornind' de la aceste realități, 
numeroși vorbitori au chemat la' 
dialog :și concertare, în scopul de
blocării negocierilor economice In
ternationale' și îndreptării lor pe 
făgașul unor rezultate concrete. 
„Nici pacea, nici progresul — de
clara ministrul de externe al Ve- 
nezuelei. Jose Velasco — nu sint 
posibile, dacă fiecare va continua 
să se mențină pe poziții intransi
gente". La rândul său. ministrul 
comerțului al Algeriei. Abdelaziz 
Khelef. aprecia că „situația actuală 
impune să se obțină la reuniunea 
de la. Belgrad mai mult decit de-

înarmare

clarații de principiu, oricît de bine 
intenționate ar fi ele".

în acest sens, poziția și pro
punerile României Ia sesiunea 
U.N.C.Ț.A.D., prezentate, din însăr
cinarea președintelui țării noastre, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de 
tovarășul Mânea Mănescu, vicepre- [ 
ședințe al Consiliului de Stat; con
ducătorul delegației române, s-au 
bucurat de un profund interes, au 
fost primite cu deosebită satisfac
ție. Animată de cele mai nobile 
idealtfri de progres. justiție și 
echitate, țara noastră a propus 
reuniunii de la Belgrad un am
plu program de 
crete, realiste și 
vizînd rezolvarea de fond a unor 
probleme economice 
lumii contemporane, cum sint cele 
din domeniul materiilor prime, co
merțului, dezvoltării și relațiiloi 
finâncj'ar-valutare internaționale. 
Transpunerea în viață a măsurilor 
preconizate de România, a propu
nerilor formulate de alte țări în 
curs de dezvoltare ar aduce o în
semnată contribuție la lichidarea 
subdezvoltării, a decalajelor dintre 
6tate și, făurirea unei noi ordini e- 
conomice internaționale, chemată 
să asigure progresul tuturor po- 
poare'or, pacea și securitatea in 
întreaga lume.

măsuri con- 
constructive.
majore ale

Gh. CERCELESCU
Belgrad
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