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Vibrant ecou in conștiința întregii națiuni
al mobilizatoarelor chemări ale tovarășului
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Prima ediție .

Pentru a pune neîntîrziat la adăpost roadele toamnei

CULESUL, TRANSPORTUL
Șl DEPOZITAREA RECOLTEI
în ritm mai susținut, cu toate forțele!

PORUMBUL!

Mai sînt de recoltat 828700 hectare, ceea ce reprezintă
39 Ia sută din suprafața cultivată
La transportul producției să fie folosite din plin camioa
nele, remorcile și toate atelajele
Recoltarea porumbului este în
plină desfășurare. Din datele centra
lizate la Ministerul Agriculturii re
zultă că, pînă în seara zilei de
26 septembrie, porumbul a fost cu
les de pe 1 317 540 hectare, ceea ce
reprezintă 61 la sută din suprafața
cultivată. Este demn de remar
cat faptul că in cooperativele
agricole din unele județe — Olt,
Dolj, Călărași, Buzău, Mehedinți,
Vîlcea, Iași, Botoșani, Neamț, Ba
cău și Suceava — unde a existat
o preocupare susținută din partea
organelor județene de partid și
agricole pentru mobilizarea tuturor
forțelor la culesul manual al unor
suprafețe cit mai mari, există con
diții reale ca recoltarea porumbului
să se încheie în cîteva zile.
în același timp, sint județe — prin
tre care Constanța. Tulcea, Brăila,
Arad, Bihor, Satu Mare, Prahova,
Vaslui și, în general, toate județele
din zona a treia — unde stadiul re
coltării este necorespunzător. Aceas
ta impune, ca un obiectiv central
pentru organele de partid si de stat,
pentru conducerile unităților agri
cole din aceste județe, intensificarea
lă maximum a ritmului recoltării

porumbului, prin mobilizarea tutu
ror locuitorilor de la sate.
Dincolo de necesitatea accelerării
recoltării, analiza modului în care se
desfășoară această lucrare scoate
pregnant în evidență o altă problemă
care trebuie să se afle permanent în
atenția factorilor de răspundere din
agricultură. Este vorba de a se asi
gura pretutindeni transportul și de
pozitarea in cele mai bune condiții
a producției recoltate. Or. din acest
punct de vedere, situația actuală
este necorespunzătoare. Practic. în
majoritatea județelor s-au creat de
calaje mari între suprafețele recol
tate și cantitățile de porumb trans
portate la locurile de depozitare. La
data de 26 septembrie, pe cîmp se
aflau depozitate în grămezi, sub ce
rul liber, aproape 1,4 milioane tone
de porumb.
După cum rezultă din tabelul de
mai jos, în unitățile agricole din
județele situate în zona intii, care
sînt și cele mai mari cultivatoare,
la ora actuală se află pe cîmp can
tități însemnate de porumb supus,
în orice moment, intemperiilor,
Timpul poate deveni însă schimbător de la o zi la alta. Dealtfel, în
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în prim-plan

unele zone alq țării vremea a devenit
ploioasă, iar prognoza meteorologică
indică apariția ploilor și în celelalte
zone. Pentru preîntîmpinarea orică
ror pierderi de recoltă este absolut
necesar ca în aceste zile să se între
prindă toate măsurile pentru trans
portul și depozitarea în cit mai scurt
timp a întregii cantități de porumb
culese și aflate pe cîmp și. totodată,
pentru transportarea în continuare
a producției în același ritm cu recoltarea.
în ce direcții trebuie să se acționeze ? Desigur, o primă măsură
trebuie să vizeze folosirea la în
treaga capacitate a întregului parc
de mijloace de transport, spre a se
asigura ca fiecare autocamion, trac
tor cu remorcă sau atelaj să efectue
ze cite 3—4 și chiar mai multe curse
pe zi. în al doilea rînd, este ne
voie ca la transportul producției să
fie utilizate toate atelajele, atît cele
ale unităților agricole, cit și cele din
gospodăriile populației. Pretutindeni,
în toate unitățile agricole. întreaga
recoltă de porumb să fie strînsă,
transportată și pusă la adăpost în
timp cit mai scurt și fără pierderi!

DECALAJE CARE ÎNDEAMNĂ LA ACȚIUNI ENERGICE
URGENTAREA TRANSPORTULUI DIN CÎMP
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impune pacea, dezarmarea!
Europa, „lumea veche",
că astăzi marii artiști ai
mă mărime recunosc acum o numim, este o ine
portul politicii constructi
lumii se simt direct și
galabilă vatră de civiliza
responsabil implicați in
ve românești la încerca
ție. Dar tot aici, în Euro
apărarea păcii, cu verbul,
rea de a rezolva probleme
acute, uneori tensionate
pa, și-au avut punctul de
cu dalta, cu pensula.
pornire multe războaie.
Creatorii de frumos din
pină la confruntare ur
România, racordați fecun
Cele două mari măceluri
mată și care a reușit, nu
mondiale, in primul rînd.. dei lor tradiții naționale
rareori, să dea soluții
Și, cu toate că lecția ulti
Si universale, sint și ei
practice hotărîtoare.
mului război mondial este
prezenți — și este necesar
Desigur, nu totdeauna
atît de aproape incit poa
te fi povestită chiar de
cei ce-am trăit-o. pacea
nu se clasicizează intr-o
epocă lungă și creatoare,
pentru ca lucrările de
mare alură și perspectivă
Să se statornicească fără
teama că cineva le va dis
truge. Viața, care este
mai presus decît pirami
Al. ANDRIȚOIU
dele, stă sub semnul in
certitudinii, un coșmar
să fie — in nucleul fier
singură : colaborarea este
plutește peste meridiane.
binte al evenimentelor
felul ei de-a opera. De la
Iar epicentrul masiv al
universale
care.
la.
orice
discuțiile
bilaterale pînă
unui posibil cataclism di
depărtare s-ar petrece,
la înalta tribună a O.N.U.,
rijat a devenit iarăși și
interesează direct. patria
______
România socialistă s-a
iarăși bătrîna Europă.
românească. Literatul, ar
străduit, din răsputeri,
A fixa locul și menirea
tistul de orice breaslă, din
prin reprezentantul ei su
literatului, ale artistului
spațiul
carpato-dunăreaprem,tovarășul Nicolae
de orice fel. in această
no-pontic
știe
acest
lucru,
Ceausescu, să ‘contribuie
stare de spirit si de fapt. . isi cunoaște istoria si da
nu numai prin diplomație
este egal cu a rosti un
toria civică. Cu cugetul
suplă, ci și prin angajarea
postulat. Problema nu
Si inima. El știe totodată
totală, lucidă si pasionată
este a locului și a menirii,
că politica externă româ
in rezolvarea problemelor
ci a acțiunii, a implicării
nească este, intii de toate,
cruciale ale lumii contem
o profundă angajare față
porane, mereu cu fața în
omului de creație in des
de patrie și lume. Diplocrezătoare spre viitor. De
tinele patriei sale și omați, șefi de state de prtmenirii- sale. Trebuie spus
la tribuna congreselor

REALISM
SI ANGAJARE

Suprafața recoltată
— în procente —
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Dolj
Olt
Teleorman
Giurgiu
Sectorul agricol Ilfov
Ialomița
Călârași
Constanța
Tulcea
Brăila
Buzău
Timiș
Arad
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„Felix Cub'i“ este numele noului
calculator electronic recent introdus în fabricație la întreprinderea de calculatoare din
București. Noul microcalculator ro
mânesc, cu un grad de miniaturi
zare ce-1 aduce la dimensiunile unui
televizor portabil, are posibilități
multiple de întrebuințare în con
ducerea procesului de producție în
industrie, transporturi, in cerceta
re, in medicină și în numeroase;
alte domenii. în afara limbajului
principal de programare de înalt
nivel tehnic denumit BASIC, ordi
natorul individual „Felix Cub' poa
te fi programat și în limbajele
PASCAL, COBOL și altele. Echi
pat cu o memorie de tip RAM de
61 kiloocteți și cu un microprocesor
80—80 A, noul computer are o pro
ductivitate înaltă, o fiabilitate ri
dicată, un design modern și uri
procedeu simplu de utilizare,
care-1 fac competitiv cu cele mai
recente realizări similare de pe
plan mondial. Fabricarea acestui
modern computer este numai unul
din succesele colectivului între
prinderii de calculatoare din Bucu
rești, a cărui vocație pentru nou
este ilustrată si de ponderea de 81
la sută a produselor noi și reproiectate de la începutul acestui cin
cinal in totalul producției-marfă.
(Ion Marin).

I.A.S.

C.A.P.

75
95
61
46
83
66
61
42
55
59
75
58
36

82
92
63
62
87
71
78
53
60
60
65
66
60

12 550
3 030

97 050
75 348
37 320
28 850
1 808
94 911
107 827
126 540
51 091
37 950
17 035
106 204
85 020

1 000
—
30 098
63 037
49 917
23 749
31 085
2 641
87 902
6 300
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Relatări de la adunări și mitinguri ale oamenilor muncii din întreaga
țară, în pagina a V-a

u
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• reportaje • însemnări •

Eram la comitetul jude
țean de partid. Se discuta,
firește,
despre
oamenii
locurilor și despre faptele
lor. Interveneau ca laitmo
tive, tot firesc, ideile cu
prinse în documentele de
partid, care însă aici prin
deau contururi concrete,
primeau nume : noua plat
formă industrială. noile
cartiere de locuințe, noile
utilaje, sarcinile la export,
campania agricolă, crește
rea numărului de animale,
îmbunătățirea raselor, noi
le școli, dotarea rețelei sa
nitare... Reieșea că s-au
făcut multe, dar mai era
încă mult de făcut. Se enumerau mari realizări și
se evidențiau scăderi ce se
cereau grabnic remediate,
în focul dezbaterilor, care
nu aveau nimic retoric,
nimic abstract, care aveau
firescul și concretețea dis
cuției dintr-o casă de gos
podari preocupați ca toate

să meargă bine, primulsecretar a intervenit deo
dată :
Mal avem o problema... Am mai discutat des
pre ea și încă nu s-a re
zolvat.

tau și meșteri. Dar cum s-o
facă ?! Și răspunsul a venit
parcă de la sine : sînt
localnici, să mai recite
încă o dată — dar ce,
numai localnicii recită această poezie, există un

tăcere, Nimeni din cei
prezenți nu simțise niciodată că ceea ce teoretic
știau de mult poate fi atît
de real, că adică, un scrii
tor clasic, un artist ce tră
ise cu o sută de ani in

Toamnă la Bistrița, la NăsătxL.
Vasile REBREANU
Fiecare își recapitula
problemele înscrise pe agendă și încercă să Identi
fice punctele rămase încă
în suspensie. Era vorba
despre moara lui Coșbuc.
Citi ani au trecut de cînd
au dus-o apele ?
Ceilalți nu-i răspunseră
primului secretar, dar pri
virile lor spuneau : multi!
Aveau materiale și exis-

6ingur român care să n-o
știe ?
In vaduri ape repezi curg
Și vuet dau în cale
Iar plopii-n umedul amurg
Doinesc eterna jale.
Pe malul apei se-mpletesc
Cărări ce duc Ia moară.
Acolo, mamă te zăresc
Pe tine-ntr-o căscioară.
A urmat un moment de

urmă, nu e doar un nume
în cărțile de școală, ci, într-adevăr, era ceea ce el
însuși spusese : suflet în
sufletul neamului său. și.
iată. între mari obiective
privind industria si revo
luția agrară își găsește loc
și reconstituirea unei stră
vechi mori cîntate de el
și care, măturată cîndva
de apele • repezi, se

reînviată, așa cum a fost,
acolo unde plopii în ume
de amurguri o recheamă.
Tot din grija judetenei
de partid a rămas să
supraviețuiască
mărturia
acoperite
acelor poduri
cu șindrilă, de peste Someș și Sălăuța, unice în
țară, și care. în urma pro
cesului de modernizare a
șoselelor pătrunse în iureșul lor civilizator pînă
în
păduroasele ținuturi
grănicerești, erau în peri
col de a dispărea, de a nu
mai rămîrie decît în amin
tirea celor vîrstnici și,
după ei. numai în paginile
lui Liviu Reb'reanu.
Mihai Marina, comunis
tul legat cu adevărat trun
și
suflet
de
oamenii
locurilor de aici, trans
forma în acea clipă o
superbă metaforă într-o
întruchipare materială, in
tr-o problemă de partid.

(Continuare în pag. a il-a)

bihor:

Noi abataje
în exploatare

Recentele măsuri de creștere
veniturilor oamenilor muncii sccnstituit intr-un puternic factor
mobilizator pentru o activitate mai
rodnică, și la întreprinderea mi
nieră Voivozi. Astfel, eforturile
minerilor bihoreni de a furniza
economiei naționale cantităti su
perioare de cărbune s-au materia
lizat în aceste zile prin punerea în
exploatare a două noi abataje în
sectoarele Budoi Nord și Cuzap
II. înzestrate cu utilaje de mar?
productivitate, noile capacități vor
spori zilnic producția cu mai bine
de 1 200 tone cărbune. (loan Laza,
corespondentul „Scînteii").
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BUCUREȘTI

Un nou calculator
românesc

C.A.P.
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partidului, de la forurile
F.D.U.S., ,cu orice prilej,
oriunde, acasă sau alt
undeva si oriclnd, ea s-a
rostit la fel.
Recentul Apel pentru
dezarmare si pace al
Frontului Democrației si
Unității Socialiste vine
să concretizeze o gindire
și simțire politică limpe
de și fluentă. Artiștii sint
implicați in aceste acte
mal intii in numitorul co
mun al maselor, ca fiece
ins dator, trup și suflet,
in fața patriei și omeni
rii. Se desprinde apoi
armonios datoria de a
răspunde in planul estetic
— prin creațiile lor fun
damentale. Ieșirea din acest circuit fierbinte se
poate răsfringe asupra
neamului și-a lumii, jocul
gratuit de-a literatura
poate avea rezultate mo
rale de neimaginat, se
poate lăsa cu frig, pe cită
vreme implantarea in
miezul veacului aprins
presupune realism si răs
pundere. angajarea fermă
de partea cauzei păcii, de
partea forțelor vieții.
Cred că trebuie să in
terpretăm artistic si civic
recentul Apel din unghiul
acesta, luminos,, angajant,
hotăritor.

LUPENÎ: Aspect de la adunarea care a avut loc la întreprinderea minieră
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Cantitățile de porumb aflate
pe cîmp
— în tone —

î
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Situația din județele aflate în zona I, în seara zilei de 26 septembrie,

Județul
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Bistrița - oraș care a cunoscut in ultimii ani, ca dealtfel toate localitățile patriei, o puternică dezvoltare urbanistică

Foto : E. Dichiscanu

Este
meritul
exceptional al
da o atenție prioritară dezvol
secretarului general al partidului
tării bazei materiale proprii de ma
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
terii prime și energie. în aceas
de a fi susținut mai bine de trei
tă situație este cu totul justicincinale, cu clarviziune științifică,
ficaiă orientarea dată ca patrimocerința majoră a dezvoltării tu
niul național de substanțe utile să
turor sectoarelor vieții economice
contribuie într-o mal inare măsură
și sociale a țării, de a ne fi în
decit pină acum la satisfacerea cedemnat să transformăm știința in
rințelor economici naționale. Sub
tr-o veritabilă forță de producție.
acest aspect practic, așa cum
Cn mod cert, știința românească n-ar
secretarul general al partidului
fi atins niciodată nivelul cunoscut
sublinia și în cuvîntarea la re
al anilor noștri dacă nu ar fi urmat
politica profundă, de largă percenta Consfătuire de lucru pe pro
spectivă în dome
blemele
muncii
niul industrializă
organizatorice și
rii, concepută și
politico-educative,
Dr. ing. FODOR losif
pusă în practică
unul dintre ele
de
partid,
de directorul Institutului de cercetări mentele care sus
secretarul său ge
țin realizarea oși proiectări miniere
neral, dacă nu ar
biectivelor stabi
pentru substanțe nemetalifere
fi răspuns prompt
lite îl reprezintă
din Cluj-Napoca
problemelor ma
apelul, necesar, la
jore, tehnice și
ingeniozitate, la
tehnologice
pe
capacitatea crea
care le-a ridicat producția mativă a cercetării de a găsi și
terială.
aplica soluții noi, eficiente. De
Extinderea activității științifice și
altfel, prin insuși specificul său,
in perspectiva următoarelor decenii cercetarea științifică reprezintă un
formează obiectul unui amplu și
domeniu în care spiritul revolu
cuprinzător program elaborat sub ționar, inovația, cutezanța, dărui
îndrumarea directă a tovarășului rea în muncă trebuie să fie carac
Nicolae Ceaușescu și adoptat de
teristici esențiale ale fiecărui co
Congresul al XII-lea al partidului.
lectiv. Astăzi, poate mai mult ca
Potrivit prevederilor acestui pro
oricînd, se impune cu necesitate ca
gram, cercetării științifice din do
fiecare specialist — inclusiv din
meniul minier îi revin sarcini im
domeniul
minier, al descoperirii
portante pentru asigurarea resur
de noi surse de materii prime —
selor materiale ale dezvoltării —
să fie in orice moment ca
materii prime minerale și energie
pabil să gindească și să acționeze
din resurse proprii.
în spirit revoluționar, să-și asume
responsabilități, să-și ducă la bun
Dacă nu cu mult timp în urmă
sfîrșit și la un nivel optim sarcinile
(zece-douăzeci de ani) completa
ce-i revin. Ideile cuprinse in aceas
rea. prin import, a necesarului de
tă magistrală cuvintare au avut și
materii prime minerale apărea ca o
au
un puternic ecou și în rîndul
soluție viabilă, eficientă, in conjunc
institutului
nostru,
tura actuală — cînd pe piața mon colectivului
deoarece ele dau expresie voinței
dială se înregistrează fluctuații pu
ternice ale preturilor, iar sursele oamenilor de știință de a promo
potențiale de aprovizionare sînt tot va consecvent noul în tehnică, în
mai puține — apare pe deplin
(Continuare în pag. a IV-a)
^Întemeiată orientarea de a se acor-
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CUVÎNTUL OAMENILOR MUNCII
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OBIECTIVE CONCRETE, RESPONSABILITĂȚI
PRECISE, ACȚIUNI PERMANENTE
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Ștafeta omeniei

I

Un cetățean din Bacău —
aflăm din gazeta județeană
„Steagul roșu" — era grav bol
nav. Pentru salvarea lui era ne
voie urgentă de un medicament
care nu se găsea, pe moment,
in localitate. Cu ajutorul unor
rude din Capitală, medicamen
tul a fost găsit la o farmacie si
trebuia expediat cit mal repede
la Bacău. S-a apelat la mecani
cul de pe trenul 551, Alexandru
Mares. Acesta a luat pachețelul
și, la ora două după miezul
nopții, l-a luminat ceferiștilor
din gara Bacău. La rindul lor,
aceștia au găsit soluția pentru
ca medicamentul să ajungă in
timpul cel mai scurt la destina
ție. Medicament care s-a dovedit
salvator.
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Oglinda satului
Așa au obișnuit sătenii din
comuna Lazuri de Beiuș, jude
țul Bihor, să-i spună gazetei de
perete realizată cu pricepere
de un tînăr, pe nume Marcel
Girba. Apreciere pe deplin în
temeiată dacă ținem seama
de faptul că tinărul Marcel
Girba dovedește un ascuțit
spirit de observație și o mare
indeminare îți mânuirea conde
iului. In fiecare săptămină, en
tuziastul reporter al satului re
dactează o nouă ediție a gazetei
de perete prin care aduce la cu
noștință obștii acțiunile inițiate
de primărie, principalele mani
festări petrecute sau care se vor
petrece, faptele vrednice de lau
dă, dar și pe cele reprobabile,
mai ales delăsările in muncă și
comportările necuviincioase ale
unora. O adevărată oglindi in
care .oamenii se „văd" așa cum
sînt..așa cum ar fi bine să fie.

I
I
!
I
I
I
I
I
I
I
I
I

A găsit
ce-a căutat
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Un cititor al ziarului nostru,
Teofil Nicorovici, ne sesiza
comportarea reprobabilă a lui
Ion Chiran, de meserie tîmplar,
căruia ii dăduse un aconto pen
tru a-i confecționa o bibliotecă.
După ce a încasat banii, timplarul n-a mai executat lucrarea și
nici nu mai avea de gind s-o
facă.
Trimițlnd sesizarea cititorului
nostru
Miliției
municipiului
București, pentru a i se da făp
tașului de urmă, am primit ur
mătorul răspuns :
„Cu ocazia verificărilor efec
tuate. s-a stabilit că aspectele
menționate in scrisoare sin't
reale și au fost recunoscute și
de numitul Ion Chiran, căruia
i s-a întocmit dosar de cercetare
penală".
.
A găsit ce-a. căutat.

Singur
și-a făcut-o
Nu era prima oară cînd Marin
Polojan din Huși se întorcea
acasă pe trei cărări. De data
aceasta, încălzit de băutură, de
cum a călcat pragul casei, a
început să-și bată nevasta și co
piii. Nemaiputînd îndura, femeia
și-a luat copiii și a ieșit din
casă.
Rămas singur, M.P. s-a apucat
să distrugă tot ce i-a căzut sub
mină și nu s-a lăsat pînă n-a fă
cut toată mobila țăndări, după
care i-a pus... foc !
Numai intervenția promptă a
sătenilor a făcut ca incendiul să
nu ia proporții și pagubele să nu
fie prea mari.
Acum, făptașul stă și el pe.,
jar, fiind condamnat la trei luni.

Cind vecinul
nu-i acasă...

!

După ce a terminat de băut
vinul pe care-l cumpărase
de lla un cetățean, Ștefan
Barabas din Vinători-Mureș
s-a dus din nou la acesta, ca
să mai cumpere, dar cum
și
tîrziu
era
din
seară
nu i-a deschis nimeni ușa,
a sărit gardul, a intrat in curtea
omului, a coborit in pivniță, iar
de aici, făcind o spărtură în
plafon, a pătruns in casă, de
unde a luat 6 000 de lei. un casetofon, o geantă de voiaj cu
tot felul de obiecte, plus o damigeană cu vin.
Cum in momentul săvirșirii
faptei Barabas executa o pe
deapsă prin muncă corecțională,
de data aceasta — ne scrie
procurorul Mircea Pașca — a
fost condamnat la doi ani și ju
mătate închisoare.
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La kilometrul
341 + 700
Pe raza comunei Săllștea, la
kilometrul 341+700, s-a petrecut
un accident de circulație cu to
tul neobișnuit. La volanul .unui
autoturism se afla medicul N.S.
din Cugir. Deși era seară și vi
zibilitate foarte redusă, el finea
numai mina dreaptă pe volan,
iar pe cea stingă o scosese afară,
prin geamul lăsat de la portieră.
După ce a ieșit dintr-o curbă,
din fată i-au apărut mai multe
autovehicule circulind regula
mentar. Tocmai atunci, o pană
la roata din stingă fată l-a făcut
pe N.S. să piardă controlul vo
lanului. Nici in momentul acela
critic nu a prins cu ambele
mâini volanul. Autoturismul pe
care-l conducea s-a apropiat, in
viteză, de autocisterna 31-B5616. In coliziunea produsă, ari
pa din spate a autocisternei i-a
smuls brațul sting lăsat liber in
afară.
Din păcate, mai sint încă șo
feri care conduc cu mina stingă
in afara portierei sau sprijinindu-se cu cotul de aceasta, expunîridv-se atit pericolului de a
fi accidentați, cit și urmărilor
nesiguranței pilotării mașinii cu
o singură mină pe volan.
Rubrică realizată de

Petre POPA

cu sprijinul corespondenților
..Scînteii
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Am ajuns In comuna Tănăsoaia
din județul Vrancea după ce un
front de ploi a traversat această
zonă colinară, lăsind în urmă cir
ca 120 litri de apă pe metrul pătrat.
O ploaie care se lăsase așteptată din
august, anul trecut. Rigolele de la
marginea șoselei sint pline de pămintul erodat de ploaie. Asfaltul este
și el acoperit în bună parte datorită
terenului dispus în pantă ce vine
pînă în buza șoselei.
Așadar, natura trebuie ajutată. Sta
tornicirea unui nou sistem de relații
între om și mediul înconjurător a
devenit necesară : s-au impus o vi
ziune revoluționară, atitudini noi, lu
crări de mare amploare care presu
pun mari eforturi. Acesta este sensul
hotărîrii luate de secretarul general
al partidului, tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU, după vizita de lucru
din septembrie 1982 la stațiunea Perieni, județul Vaslui. Potrivit indica
țiilor date cu acel prilej, optica asu
pra lucrărilor, antierozionale
se
schimbă, în sensul proiectării și efec
tuării unui complex de lucrări an
tierozionale în scopul extinderii ara
bilului pe terenurile în pantă.
O cifră ng indică faptul că in zona
colinară și submontană a județului
este afectată, prin eroziune, o supra
față totală de 14 022 hectare, din care
4 600 necesită completarea unor lu
crări existente. Ca urmare a sarcini
lor reieșite din Programul național
pentru asigurarea unor producții agricole sigure și stabile, aprobat de
Plenara C.C. al P.C.R. din 29—30 iu
nie 1983, în județ urmează a se rea
liza, pînă în 1985, lucrări de comba
tere a eroziunii solului pe o suprafa
ță de 6 822 hectare, iar suprafața de
7 200 hectare va fi amenajată pînă în
anul 1989. Perimetrul etalon, după
modelul și experiența din Perieni,
județul Vaslui, ce se execută aici, la
Tănăsoaia, pe o suprafață de 2 500 de
hectare reprezintă unul din punctele
fierbinți din categoria acestor lucrări
asupra pămîntului puternic „trauma
tizat" de. natură.
Cum s-a reușit imprimarea unui
ritm intens în preluarea unei valo
roase experiențe, în transpunerea
in practică a unei importante sarcini
de partid și de stat 7
De la bun început trebuie sublinia
tă implicarea comitetului județean
de partid în etapele decisive ale
transpunerii acestei experiențe pe
terenurile Vrancei, îmbinînd și îndreptînd concentric spre un scop clar
precizat mijloacele muncii organiza
torice cu cele politico-educative. In
prima fază a fost studiată temeinic
amplasarea viitorului perimetru eta

I

lon. Din mai multe variante s-a
ales zona comunei Tănăsoaia. Pen
tru că terenurile din această parte
a județului sînt slab productive
(600—800 kg grîu sau 2 000 kg porumb
la hectar), pentru că aici există o
populație relativ densă, suprafața de
amenajat este mai compactă. A cîntărît greu în adoptarea hotărîrii co
mandamentului județean pentru agri
cultură și voința și hotărîrea locuito
rilor acestei comune de a-și vedea
terenurile aduse la o nouă viață, așa
cum au văzut la televizor, cu pri
lejul vizitei de lucru a tovarășului
Nicolae CeaUșescu. Așa cum le-au
văzut mai apoi, la fața, locului, în
vizitele de documentare pe care le-au
făcut la Perieni. Vizite organizate

din mers a unor dificultăți au con
stituit un sprijin substanțial în
desfășurarea în ritm susținut a lu
crărilor.
Ce gindesc oamenii care trăiesc și
muncesc aici 7 Această întrebare.și-au
pus-o la timpul respectiv și organele
și organizațiile de partid. „S-a
creat o stare de spirit favorabilă
de nerăbdare — ne spunea Liviu Cheța, secretar al comitetului
comunal de partid — pentru a vedea
și in comuna noastră realizate aceste
lucrări ce vor spori fertilitatea tere
nurilor, stabilitatea lor". în acest
scop, la căminul cultural din comună
a fost proiectat un film documentar
cu experiența de la Perieni, care a
fost apoi comentat și explicat cu ar

Preocupări și inițiative în județul Vrancea
pentru înfăptuirea Programului național
de îmbunătățiri funciare
succesiv, în mai multe etape. Acti
viști de partid au fost la Perieni în
perioada de instruire lunară, specia
liștii, mecanizatorii — în mai
multe rînduri. Se poate spune că au
fost la Perieni, practic, toți mecani
zatorii din comună pentru a se ini
ția de la sursă asupra felului în
care trebuie lucrat pămîntul ; a apărut astfel o nouă optică în teh
nologia unor lucrări mecanizate pe
terenurile în pantă ce se desfă
șoară pe baza unui regulament
riguros. Edificarea perimetrului eta
lon i-a pus pe comuniști în situația
de a găsi soluții unor probleme noi :
în lipsa unei sisteme de mașini pen
tru pante au fost modificate trei se
mănători SPC — 7 în SPC — 4, iar
două cultivatoare — transformate
pentru a folosi aceluiași scop.
Au urmat apoi o serie de măsuri
organizatorice : repartizarea forțelor
umane și stabilirea necesităților ma
teriale pentru atingerea obiectivu
lui propus : executarea în acest ah
a 1 000 de hectar e din cele 2 500 pla
nificate. Un angajament realist : la
data de 14 septembrie erau termi
nate 1 000 hectare, urmînd ca pînă
la sfîrșitul anului să se execute
încă 300
hectare.
Repartizarea
unui membru al biroului comitetului
județean de partid care să răspundă
de întreaga investiție, analizele pe
riodice efectuate de biroul comi
tetului județean de partid asupra
stadiilor de realizare, înlăturarea

gumente convingătoare de către inginerul-șef al cooperativei agricole
de producție, Petre Boroș. El a ținut
expuneri in fața membrilor coopera
tori, a comuniștilor prezenți la adu
nări generale de partid, la învățămîntul politico-ideologic, la școală în
fața elevilor. Au ajutat mult la cla
rificarea lucrurilor, la formarea unor
atitudini noi față de cerința de a în
nobila pămîntul șl întîlnirile pp care
specialiștii de la Perieni le-au avut
cu membrii comandamentului agricol
comunal, precum și faptul că secre
tarul științific al stațiunii de cerce
tare pentru combaterea eroziunii so
lului, tovarășul Andrei Popa, a fost
repartizat, de minister, să răspundă
direct, la Tănăsoaia, de aplicarea
riguroasă, în mod științific, a expe
rienței supuse generalizării.
Consiliul unic agroindustrial Adjud,
pe raza căruia se află perimetrul
etalon, s-a implicat și el în soluțio
narea unor probleme, „lnginerul-șef
al consiliului unic, Măricel Florea,
se ocupă in permanență de suprave
gherea lucrărilor — ne spunea Ion
Mîniosu, organizatorul de partid.
in ședința biroului executiv am sta
bilit măsuri concrete, cu termene și
responsabilități, astfel ca să se poa
tă pune la dispoziția șantierului
I.E.E.L.I.F. întreaga suprafață prevă
zută a fi amenajată. In acest scop
au fost reamplasate culturile in așa
fel incit lucrările să continue nestin
gherite și în anul 1984“.
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Chiar escamotat,
I
I adevărul tot iese la lumină
Cum sînt urmărite și aplicate recomandările
I echipelor de control al oamenilor muncii
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In ziarul nostru din 27
iulie 1982 a fost publicat ar
ticolul intitulat „Și-au de
pășit atribuțiile... și bine au
făcut". Articolul pornea de
la constatările unei echipe
de control în mai multe
cantine-restaurant. Era, in
tr-adevăr, un control mai
puțin obișnuit, adică mai
puțin rutinier, inițiat de
Comitetul de femei al sec
torului 1. în mod ciudat,
cu toate că echipa de con
trol făcuse constatări foar
te concrete, dovedind „ochi
proaspăt", în loc să se ana
lizeze lipsurile s-au găsit
voci care să... critice ac
țiunea întreprinsă.
Cantina de la I.M.M.R.
„Grivița roșie" se dovedise
a fi o veritabilă „colecțio
nară" a neajunsurilor posi
bile : deturnarea unor în
semnate cantități de ali
mente de la destinația lor
firească, însușirea sau vinzarea lor de către responsa
bil unor „nersoane apro
piate",‘ mărfuri dosite, ali
mente depreciate ce riscau
să fie folosite în prepara
rea mîncărurilor etc. Deci
suficiente motive pentru a
se lua cele mai severe mă
suri de întronare a ordinii
în acea unitate, una dintre
cele mai mari din Capitală.
Or, membrele echipei de
control au fost „certate"
încă o dată că s-au băgat
acolo „unde nu le fierbe
oala" ; ba s-au făcut repro
șuri și comitetului de sec
tor al femeilor. Numai șe
ful cantinei-restaurant —
Petre Dobrescu — nu a pă
țit nimic. A rămas mai de
parte șef. La circa o jumă
tate de an de la control și
de la apariția articolului,
P.D. își desfășura nestin
gherit afacerile personale,
iar, în răgazurile pe care
acestea i le acordau, se
ocupa și de... treburile
cantinei.
Deci, două feluri de a
reacționa la critică : în
scris — promisiunea unor
măsuri — în fapt inerție,
cocoloșirea lipsurilor. Dar
adevărul nu are decît .o
singură față, și aceea nu a
întirziat să se arate. Nere
gulile constatate de echipa
de control — și față de
care forurile implicate au
manifestat atîta nepermisă
desconsiderare — au făcut
obiectul unor noi sesizări,
din partea oamenilor mun
cii, adresate comitetului de
partid al sectorului. De
data aceasta 3-a hotărît
deschiderea unei anchete
întreprinse de organele de
miliție.
Ce a rezultat dintr-o pri
mă etapă a cercetărilor 7
Mai întii, o confirmare, la
scară mărită, cu documente
contabile și declarații a
celor dezvăluite de contro
lul echipei comisiei de fe
mei și, implicit, a celor
publicate în ziar. Cu pri
lejul investigațiilor între
prinse s-a constatat că, nu

mai în perioada ianuariemartie a.c., fostul respon
sabil Dobrescu Petre și-a
însușit, din gestiune, ali
mente în valoare de multe
mii de lei. Precizăm că res
pectivele cantități ar fi
trebuit să ajungă fie în
meniul servit abonaților,
fie la bufetele de incintă.
P. Dobrescu nu-i păgubea
doar pe abonații cantinei,
ci și pe propriii săi colabo
ratori. Și nu cu fereală, ci
deschis. începînd din 1979,
casierele unității au făcut
rețineri din retribuții (nu
și din a șefului, firește)
pentru așa-zisele „spăr
turi", cu toate că există un
„procent de scăzămînt" și
se făceau periodic casări.
La înceout, sume mai mo
deste, cite 15 lei de persoa
nă, ca, pînă la urmă, taxa

lunară pentru „spărturi" să
ajungă la 100 de lei. în fe
lul acesta, în perioada
amintită, Dobrescu P. a
„perceput" sume importan
te (pe baZă de liste) — sub
amenințarea că „cine nu dă,
își pierde postul" — bani
intrați în buzunarul pro
priu.
Foarte profitabilă i-a fost
și falsa „grijă" pentru ve
sela cantinei, cumpărată
din banii întreprinderii,
nrejudiciul "constatat la
acest capitol ridieîndu-se la
cîteva zeci de mii de lei.
Oricît de neîndemînatic ar
fi fost personalul și oricît
de neglijenți abonații, o
asemenea pagubă nu poate
fi justificată doar prin
„spărturi" sau pierderi. De
fapt, „spărtura" era în altă
parte. Șeful cantinei, „băiat
bun", împrumuta farfuriile
și tacîmurile necesare unei
nunți sau cumetrii. Printre
cei cărora le-a făcut aseme
nea servicii se află Mihai
Elena, Drăgușin Aurelia,
Filip Ion și alții. Unora le
și vindea vase pentru po
meni sau alte scopuri, bine
înțeles tot din dotarea can
tinei. Mîndruță Elena șl
Stingaciu Maria sînt doar
doi dintre „cumpărătorii"
de veselă din inventarul
cantinei. Unele din aceste
vinzări sau împrumuturi au
fost efectuate chiar în pe
rioada în care organele de
miliție anchetau cazul, ceea
ce denotă cît de mult se
„identificase", în mintea
lui, bunul obștesc cu al său
personal.

Privim amenajările executate pînă
în prezent. Unele suprafețe au și fost
cultivate in acest an. „Nu vom avea
recolte mail chiar din primul an —
ne-a spus președintele cooperativei
agricole de producție, Costică Cruceanu. Și acest lucru l-am spus
și in adunarea generală a coope
ratorilor. Oamenii au înțeles, dar
ard de nerăbdare să acționeze : in
cadrul acestui proiect in valoare de
16 milioane lei, nouă ne revine sar
cina de a efectua lucrări de 1,2 mi
lioane lei. Ne-am rinduit astfel mun
ca incit zilnic, să lucreze aici 300—
400 de cooperatori. S-a pus la un
moment dat problema întrajutorării
cu forță de muncă din comunele în
vecinate : deocamdată nu e cazul, au
spus localnicii !“.
Preocuparea organelor comunale de
partid nu se limitează numai la lu
crări la zi — lucrări care trebuie
executate azi, miine, săptămîna vii
toare — ci vizează activitatea de mai
largă perspectivă. S-a cerut astfel
specialiștilor să se îngrijească încă
de pe acum de realizarea unor lo
turi experimentale pentru a avea
testate cele mai bune soiuri și hibri
zii necesari obținerii în cel mai scurt
timp a unor recolte sporite. Li s-a
cerut, de asemenea, realizarea unor
loturi semincere pentru producerea
de culturi de ierburi perene. în spe
cial bromus, lolium, lucerna, trifoi.
Organizarea acestor loturi semincere
care să furnizeze sămînța pentru în
treg județul va avea și un alt efect
economic scontat : echilibrarea financiar-economică a unităților agricole
din zonă.
Privim în fața buldozerului vechiul
chip traumatizat al pămîntului :
brăzdat adînc de ravene, de alu
necări de teren. Privim în spa
tele lui : un nou pămînt posi
bil de prelucrat în mod mecani
zat ; teren arabil, un pămînt supus
omului. Privită din înălțimea unui
pinten .de deal, lucrarea pare o operă
monumentală. Dar acum, cind scriem
aceste rînduri de încheiere, trebuie
să spunem că mai frumos decit
„obiectul" în sine, este însuși modul
de a-1 crea : pornit dintr-o idee re
voluționară — a secretarului general
al partidului — transpusă întocmai
în fapt de oameni care, schimbînd
destinul pămîntului, își schimbă pro
priul destin.
Intr-un viitor apropiat, aici vor
veni reprezentanții altor comitete co
munale de partid din județ. Ei vor
studia experiența pozitivă care se
sedimentează acum.
f

Vi reții GHEORGHIȚA
Dan DRĂGULESCU

Ape reziduale „curate"
întreprinderea
„Electroargeș"
din orașul Curtea de Argeș folo
sește în procesul tehnologic de fa
bricație _și unele materiale cu ca
racter toxic. Totuși, datorită aten
ției și răspunderii pe care colecti
vul de aici le manifestă față de
epurarea apelor uzate evacuate în
rîul Argeș, unitatea nu a creat
probleme de impurificare a apelor
subterane sau de suprafață. Cum a
reușit ? îndeosebi prin aplicarea
unor procedee de producțio mai
puțin poluante.
De pildă, cîțiva membri ai „Co
lectivului de protecția mediului
înconjurător",
inginerii Georgeta
Gavriș și E. Buzilă și subinginerul Mihai Leasu, au găsit noi so
luții de înlocuire a substanțelor to
xice, cum ar fi cianura, cu sub
stanțe mai puțin nocive, și exis
tente în țară, ca ureea și carbo
natai de sodiu. Care sint avanta
jele 7 Sînt evacuate ape uzate fără
cianură, evitîndu-se cheltuieli su

plimentare de purificare, nu se
mai importă materiale pentru tra
tamentul pieselor, cărora noua
metodă le asigură o calitate supe
rioară. în acest fel, întreprinde
rea înregistrează economii de circa
o jumătate de milion anual față
de procedeul folosit pînă în Drezent. O altă metodă asigură recu
perarea clorurii de paladiu din apele reziduale, printr-un procedeu
de mare eficiență, care nu între
buințează reactivi din import, nu
impurifică apele și aduce, tot
odată. importante economii între
prinderii.
Am trimis „Scînteii" această
scrisoare din dorința ca unitățile
industriale cu profil asemănător
să afle despre metodele respective,
datele tehnice necesare puțind fi
obținute de la „Electroargeș".

Ing. Nicolae STOICESCU
șef birou la gospodărirea apelor,
O.G.A. — Argeș

Cine scurtează drumul
de la promisiune la... materializară
In locuințele de la etajele supe
rioare ale blocurilor aparținînd asociațiilor de locatari nr. 1 si 2
din zonele Mircești și Sărari-Siloz
din municipiul Craiova, apa nu
urcă în instalații din cauza slabei
presiuni, mai ales în perioadele cu
consum mare. Comitetele celor
două asociații, încă din anul 1981,
au făcut demersuri la organele
locale pentru reglementarea aces
tei situații. Anul trecut, în două
rînduri, Comitetul executiv al con
siliului popular municipal, constatînd temeinicia sesizărilor, ne-a
dat asigurări că Institutul de pro
iectări al județului Dolj lucrează
la întocmirea documentației teh
nice pentru montarea unei stații
de hidrofor în cartierul MirceștiSărari. Aceleași promisiuni le-am
primit și de la sectorul de gospo
dărie comunală și locativă al mu
nicipiului.

„N-a veți o...

A trecut anul 1982, se apropie și
sfîrșitul lui 1983, dar pentru adu
cerea la îndeplinire a măsurilor
stabilite nu s-a întreprins aproa
pe nimic. Interesîndu-ne la Insti
tutul de proiectări, precum si la
conducerea lotului de
șantiere
instalații din cadrul T.C. t— Dolj
am aflat că se construiește într-adevăr o stație de hidrofor la
punctul termic nr. 3, dar aceasta
va deservi noul cvartal de locuin
țe ce se înalță în vecinătate.
Așa stind lucrurile, solicităm și
pe această cale sprijin ca promi
siunile făcute să fie și aplicate in
practică, pentru ca problema ali
mentării corespunzătoare cu apă
a locuințelor din cartierul nos
tru să fie efectiv soluționată.

M. MIMAI și A. MOCANU
comitetele asociațiilor de locatari
nr. 1 și 2 Mircești-Sărari, Craiova

turnătorie în plus ?“

La Tîrgu Mureș, în cartierul Tu
dor Vladimirescu, pe locurile unde
s-au amplasat blocuri de-o rară
frumusețe, s-au descoperit vagoa
ne de fier vechi. Localnicii susțin
că acesta ar fi servit drept re
zervoare pentru vechea centrală
termică. Oricine trece pe lingă aceste tone de fier vechi se întrea
bă de ce este lăsat aici, în voia
ruginii, în loc să fie Îndreptat, cum
e firesc, spre o turnătorie sau

măcar spre depozitul de colectare
a fierului vechi.
Dar, mai știi 7 Poate că opera
țiunea de triere e prea dificilă,
poate că nu s-a stabilit încă mij
locul de transport cu care să fie
dus sau poate că se întrevede po
sibilitatea deplasării unei turnăto
rii aici, la fața locului ?

Mihail CRQITORU
Tîrgu Mureș

Harnicii constructori de tuneluri
Pe zi ce trece, defileul Oltului
își schimbă înfățișarea. Construc
tori . harnici adaugă, frumuseților
naturii de pe aceste meleaguri noi
valențe prin ceea ce clădesc. Geo
grafia locului este în prezent alta
față de acum 5 ani, cînd aici, pe
Valea Oltului, la intrarea în defi
leu, au sosit meșterii de tuneluri.
Stăvilarul și hidrocentrala Turnu,
tronsoanele de cale ferată ce taie
inima muntelui Cozia prin cele
două tuneluri paralele — Co
zia 1, sub circulație, și Cozia 2,
în plină execuție — sînt doar
cîteva ’ obiective importante fău
rite de. mina oamenilor.
Referindu-mă la acestea, doresc
să evidențiez hărnicia și dăruirea
cu care au muncit și muncesc mi
nerii din cadrul lotului Bivolari,
condus de maistrul Nicolae Negoiță, cci care au construit primul
tunel Cozia și cărora li s-a încre
dințat și execuția celui de-al doi

lea. Valorificînd experiența dobîndîtă, cele două formații de mi
neri, conduse de șefii de brigadă
.Grigore Batim, la tunel-intrare, și
Nicolae Bogdan, la tunel-ieșire, au
reușit ca înainte de termenul sta
bilit, numai în 15 luni, să realize
ze străpungerea primei trepte a
tunelului Cozia 2. Avansul obținut
a fost posibil datorită măsurilor
de ordin tehnic și organizatoric,
dar mai cu seamă datorită abnega
ției și hărniciei oamenilor, a răs
punderii lor în muncă. Dealtfel,
colectivul lotului Bivolari se poate
mîndri și cu alte
rezultate, el
realizînd în acest an, pînă în luna
septembrie, o producție cu mult
peste sarcinile planificate.

Precizăm că toate cele de
mai sus sint doar primele
constatări ale unor inves
tigații ce se ramifică pe
măsură ce lucrurile se
adincesc. Este de la sine
Gheorghe DRUGEA
înțeles că Petre Dobrescu
a fost scos din funcție. Dar
secretar adjunct
cu cită întirziere ! Și, mai
al biroului organizației de bază
ales, cu prețul perpetuării
lot Bivolari, Șantierul 2 tuneluri
unor grave lipsuri, sesizate
Valea Oltului
la vreme de echipa de con
trol ! De ce nu s-au luat v
măsuri în termenul prevă- )
zut de lege 7
— Cantina
aparține
I.A.P.L. Amzei, ne spune
președintele
comitetului
• Din materiale recuperate, muncitorii de la Depoul de locomotive
sindicatului de la I.M.M.R.
Craiova au amenajat recent o gospodărie-anexă pentru creșterea și în„Grivița roșie", Gh. Banu.
grășarea
a peste 50 de porci, precum și un solar pentru legume. Practic,
Noi am luat acele măsuri
toate terenurile libere din incinta întreprinderii (aproximativ 10 ha) sînt
ce depindeau de noi : am
cultivate cu legume și zarzavaturi. Cu produsele obținute din gospodăales un nou comitet de can
ria-anexă și din grădina de legume proprie se reduce costul mesei la
tină, am instituit un con
cantina întreprinderii și sporește calitatea meniurilor. (Ion Ceacîru, mun
trol zilnic, sever, începînd
citor). ® Rețeaua comercială a orașului Balș se va mări pînă la sfîrșitul
de la scoaterea alimentelor
Magazinele și raioanele specializate ale comerțului de
anului cu încă 7 unități, prin darea în folosință a unor magazine la par
din magazie, la ora 6 di
terul noilor blocuri. Ia sfîrșitul anului vor funcționa în oraș 52 unități
stat oferă toate tipurile de televizoare cu circuite integrate.
mineața și pînă după ser
comerciale cu o suprafață de peste 7 000 mp. Pe lingă sporirea spațiului
Aceste televizoare au caracteristici tehnico-funcționale su
virea prînzului. Am stăruit
comercial,
conducerea întreprinderii comerciale de stat mixte Balș este
la conducerea I.A.P.L. să ne
perioare : imagine perfectă ; sunet clar ; durată de folosire
preocupată de asigurarea unei serviri civilizate, pline de solicitudine, a
trimită personal calificat,
îndelungată, deoarece sînt complet tranzistorizate și cu cir
cumpărătorilor. (Nicolae Rîpcanu, tehnician, întreprinderea de osii și
să ne ajute in aproviziona
cuite integrate ; un consum de energie electrică redus cu
boghiuri Balș, județul Olt) O Teren în paragină. Lîngă halta C.F.R. Bure, în organizare.
circa
33
la
sută
;
o
funcționare
normală
chiar
și
la
variații
dieni, o suprafață mare de teren, aparținînd cooperativei agricole de pro
Ce spune I.A.P.L.-ul 7
ducție din această localitate, stă necultivată, deși cu mai mult timp în
mal mari ale tensiunii pe rețea, datorită încorporării unui
— S-a apreciat, motivea
urmă a fost curățată de arbuști, mărăcinișuri și nivelată. Dealtfel, in
stabilizator în aparat. De asemenea, operațiile de depanare
ză Victor Cocoloș, director
perimetrul fostului sediu al acestei cooperative au fost defrișate mai
sînt mult simplificate, deoarece la construcția lor s-au folo
adjunct la I.A.P.L. Amzei,
multe hectare de pădure spre a fi redate agriculturii, care au rămas tot
de ambele părți, că greșe
sit module funcționale, care se pot schimba cu operativitate.
necultivate. (T. Nicolae, localitatea Scoarța, județul Gorj). O Valoarea
lile comise de Petre Do
Din toate magazinele specializate ale comerțului de stat
materialelor refoiosibile recuperate în acest an la întreprinderea meca
brescu sînt întîmplătoare, că
se pot procura televizoarele cu circuite integrate „Olt", cu
nică „Nicolina" din Iași depășește 17 000 000 lei. Astfel, s-au colectat, sor
respectivul are calități ce
tat și expediat pentru, a intra în circuitul economic peste 900 tone oțe
un diametru al ecranului de 44 centimetri, „Snagov" — 47,
pledează în favoarea lui,
luri vechi, 800 tone fontă veche, 22 tone plumb, 28 tone bronz, 4,5 tone
„Sirius" — 50 și „Diamant" — 61 centimetri.
ajutîndu-1 să se îndrepte.
cupru, peste 30 tone cărămizi refractare, 4,5 tone materiale abrazive, 24
Ce „calități" . avea și cit
Garanția pentru buna funcționare a televizoarelor cu cir
kg argint industrial, 16 tone maculatură, mari cantități de uleiuri uzate
de mult s-a „îndreptat", s-a
etc. (Constantin Fetrovici, tehnician)
cuite integrate este de 12 luni.
văzut. Pentru a se pune
capăt cocoloșirii lucru
rilor, a fost nevoie de
intervenția organelor de
miliție, pentru scoaterea
lui Petre Dobrescu din
funcție. Cantina are acum
un nou responsabil, un nou
magazioner ; au fost trimiși
acolo un bucătar și un pa(Urmare din pag. I)
călător, ori ceva nedefinit s-așterne bruma peste vii... frumos în continuarea tra sărele mii, brazi și păltiser. Lucrurile par a fi pe
căruia îi zicem toamnă Peste viile mele de la Du dițiilor de vîrste imemo tinași, soarele și luna. Cos
calea cea bună. Comitetul
Li dovedea că înțelesese m-au rechemat spre copi mitra, Teaca ți Lechința, riale. puternicul ritm de mosul dedi, mi se pare a fi
de partid al sectorului 1
lărie
și spre locurile întî- peste nucii mei de la Ni- dezvoltare a economiei, li emblema de aur și spirit a
profund și organic, dina
urmărește îndeaproaoe ac
migea și Mocod.
nul din cele mai accelerate acestor pămînturi. Pentru
mic și nuanțat, ceea ce to ielor mele plecări.
tivitatea cantinelor-restauvarășul Nicolae Ceaușescu
rant,' inclusiv — și '■ mai
Concepția secretarului ge din țară, stă intr-o perfec că o perpetuă ' cununie se
Mi-am reamintit că acolo
cere neîncetat : așezarea la poalele Țibleșului și neral al partidului, tova tă balanță cu zestrea unei petrece aici între anotim
ales — aceea a I.M.M.R.
edificiului socialist pe te Ineului, pe Someș și pe rășul Nicolae Ceaușescu, de culturi cu care Năsăudui și puri de o puritate și un
„Grivița roșie".
Bistrița se pot, de aseme voievodal ritual, între orn
melia nepieritoare a tra live, la Floreștiul natal și
Desigur, mai sînt încă
diției românești, însuși la Maieru, „cuibul visuri dezvoltare armonioasă a nea. mîndri că au contri și fratele său codrul. între
destule de făcut în uni
tuturor
zonelor
patriei,
buit în cel mai înalt grad computer și singuraticele
rea
adevărului
că
un
tatea amintită pentru. în
lor" marelui părinte al lui
popor care nu-și cunoaște Ion și al Ciulendrei, toam și-a găsit în județul Bis- la tezaurul național. Și mi stîni de oi, între ropotitoa
tronarea unui climat de
disciplină fermă, de res
istoria e ca un copil care na ca o vulpe roșcată dă trița-Năsăud o concretiza se pare cit se poate de fi rele hore sătești și cerce
șl ca fiu al acestor tarea științifică ce ridică
ponsabilitate față de bunu
nu-și cunoaște
părinții, tîrcoale porumbiștilor, bos- re dintre cele mai fericite. resc,
meleaguri nu pot să o con azi la niveluri alpine moș
rile încredințate. Pentru
conștiința că trecutul, pre tănăriilor. livezilor cu mere Acest fabulos și legendar stat decît cu fremătătoare tenirea marilor
cărturari
aceasta ar fi util că, mă
zentul și viitorul unei na domnești. pădurilor ro- colț de tară românească nu bucurie, ca acest județ să răsăriți de aici, a vestite
car acum, recomandările
numai
că
se
înscrie
ar

țiuni
constituie
o
unitate
mantizate
în
aurul
fagilor
crească
mereu
în
frumusețe
lor
școli
multicentenare.
echipei de control, făcute
dialectică, iar
eludarea și stejarilor și celor tot mai monios în marile euritmii și măreție, izvoarele sale
Și pentru că acolo, copil
cu mai bine de un an in
unuia din acești factori nu întunecate de brad, sus ale devenirii socialiste, ci fiind atit de frumoase și fiind, păduri cutreieram și
urmă, să fie analizate cu
toată răspunderea, adoptîna
știut
să-și
păstreze
și
mărețe.
se poate face decît cu pa pe Bîrgaie, unde pale tă
pentru că acolo am auzit
du-se toate măsurile cu-,
gube greu imaginabile, cu ioase și reci vestesc de pe să-și îmbogățească propria,
Ceea ce. revenind la Ba întii cum prin vulturi vînvenite.
mutilarea unui organism ce acum enormele înzăpeziri unica sa armonie. Aici s-a dea George, la care toți tul viu vuia, si pentru
Receptivitatea față de
trebuie să fie viguros și de la Piatra Fîntînele. Ni găsit acel echilibru ideal, năsăudenil revin familiar și că acolo mi-a spus și
observațiile și recomandă
armonios.
mic ca sărbătorile de iarnă acel număr de aur. cum ar obsesiv, ceea ce la Cente mie mama să rid Ia
rile echipelor de control al
oamenilor muncii — inclu
Ml-am reamintit această nu ne face atit de mult fi zis vechii greci, care să narul Poetului se petrecea soare ca lumea să devină
siv ale comitetelor de fe
întîmplare petrecută în- copii, dar această copilărie îmbine armonios industria în străvechiul Hordou. acea bălaie, acum. înțr-o clipă
mei — poate
determina
tr-un sediu de partid. în- începe de pe acum, de la cea mai modernă — dome enormă, acea răsunătoa de nostalgie stau și ascult <
prevenirea unor carențe
tr-o clipă cînd o frunză primele răsuflări ale roș niu' în care totul a fost re Nuntă a Zamfirei de și aud toate acele locuri
grave, poate duce la reme
ruginie, ori un cer ușor în catei. de la primele semne creat de la început — cu care a luat cunoștință susurind :
dierea unor lipsuri. Cazul
Niciodată toamna nu fu
cețoșat de melancolie, ori că rinduneleie se duc. se natura fastuoasă din jur. nu numai toată sufla
de față este mal mult de
,
^zborul în pripă al unui stol scutur frunzele pe drum, Noutatea frapantă vine rea românească, ci și pă mai frumoasă.
cît un argument.

■ PE SCURT, DIN • SCRISORI

Toamnă la Bistrița, la Năsăud...

Rodica ȘERBAN
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RECOLTAREA Șl ÎNSĂMÎNȚĂRILE - „focul continuu" al toamnei
Cu participarea tuturor forțelor de la sate, pretutindeni să se muncească
din zori și pînă seara pentru intensificarea la maximum a lucrărilor agricole

Cînd toți pun umărul, . HARGHITA: îll CÎteVa Zile,
întreaga producție de cartofi
culesul porumbului avansează va fi pusă la adăpost
repede

galați:

!

Pînă la 26 septembrie, în unitățile nul. legumele ce se află încă în gră
agricole din județul Galați porumbul dini, furajele — nu poate fi acope
a fost recoltat de pe 52 la sută din rit doar cu forțele proprii. Din cei
suprafața cultivată, rezultat care 820 de cooperatori, 520 string porum
plasează județul pe unul din ultime bul, iar restul lucrează la celelalte
le locuri din zona a doua agricolă. culturi. „Oricît de bine ar munci, ei
Deplasîndu-ne in județ, ne-am inte nu pot culege mai mult de 80 de hec
resat de cauzele rămînerii în urmă tare pe zi, ceea ce înseamnă că ar
la această lucrare. „Am pus un ac fi nevoie de 15 zile pentru încheierea
cent deosebit pe recoltarea cu prio recoltării — ne-a precizat tovarășul
ritate a strugurilor — ne-a spus in Simion Dumitrache, primarul comu
ginerul Manole Comănici, directorul nei. Am apelat la 250 de muncitori
direcției generale agricole. Deliberat din alte unități, ca să putem termi
am procedat așa, deoarece județul na culesul porumbului în 10 zile“.
în schimb, la C.A.P. Costache Ne
nostru deține o mare suprafață de
vie și orice amînare a culesului stru gri, ritmul de lucru la strângerea po
rumbului
nu este satisfăcător. Din 435
gurilor poate duce la deprecierea
producției. In al doilea rînd, în coo hectare s-au recoltat 100 de hectare,
perativele agricole porumbul se producția a fost transportată de
strânge numai manual, ceea ce impu pe jumătate din această supra
ne să corelăm cit mai bine viteza față, iar cocenii n-au fost tăiați.
de recoltare cu capacitatea efectivă în lanurile de porumb erau prea
puțini oameni la cules. O primă ex
de transport".
De bună seamă, cînd este vorba de plicație ne-a dat tovarășul Radu
Manolache,
președintele- cooperati
recoltare pot apărea la un moment
dat anumite priorități — cum este vei : „La noi, revin pe un coopera
cazul culesului viilor în acest județ. tor 3,25 ha de porumb, fără să mai
Dar acum, începind cu strînsul stru vorbim de alte culturi. Chiar dacă
gurilor. legumelor, fructelor si pînă am recolta mecanic 100 de hectare,
la recoltarea solei și porumbului, culesul s-ar prelungi mult peste ter
toate lucrările sînt urgente. Proble menul stabilit". Analiza modului în
ma care se pune in aceste condiții care este folosită forța de muncă
este mobilizarea Ia recoltare a între existentă în comună arată de ce
gii populații apte de muncă de la s-a ajuns la o încărcătură așa de
sate si. acolo unde este nevoie, chiar mare pe un cooperator. în ziua
a oamenilor muncii de la orașe. De respectivă recoltau porumb doar
altfel. așa se procedează în multe 180 de cooperatori. Ce făceau
ceilalți
locuitori
ai
comunei ?
unități agricole și comune din jude
„Unii sînt la grădină sau la trans
țul Galati.
Pentru exemplificare am ales con port, dar cei mai multi trebăluiesc
siliul agroindustrial Pechea. care cu pe lîngă case sau, pur și simplu, nu
prinde patru comune — Slobozia Co- fac nimic — ne spune tovarășul Ci
nachi. Costache Negri, Pechea si cerone Stanciu. primarul comunei.
Grivița — în care există 3 500 de Cîteva exemple : Sanda Cristea,
cooperatori, 500 de mecanizatori. Maria Scărlătescu, Ștefana Vîrtosu,
5 000 de navetiști, 7 000 de elevi si 800 Silvia Moise și altele au sofii la
alti locuitori. Citi din aceștia parti I.A.S. sau la Combinatul siderurgic
cipă la muncă ? Ne referim mai in- din Galati, unde cîștigă bine, și de
tii la C.A.P. Pechea. unde cu excep aceea ele nu ies la lucru." Dar pri
ția a 300 de elevi care au lucrat cî marul nu ne-a spus nimic despre
teva zile la culesul strugurilor, po măsurile pe care trebuie să le ia
rumbul de pe întreaga suprafață, consiliul popular pentru ca, în spiri
sfecla și strugurii vor fi recoltați majiual numai de cooperatori. Tovară tul Legii cu privire la organizarea
șul Ion Negoită. președintele coope ■ producției și a muncii în agricultu
rativei, ne face un calcul : „în vii ră. toți locuitorii să participe la
lucre ză 500 de cooperatori, iar din strîngerea recoltei. De fapt, aseme
cele 700 de hectare mai sînt de cu nea măsuri nici nu fuseseră luate.
les 50 de hectare. Imediat, toți acești
întrucît astfel.de situații există șl,,
cooperatori se vor alătura celor 1 000
care recoltează acum porumbul. A- în alte comune din județ, sînt nece
preciem că în cinci zile' vom încheia sare acțiuni energice din partea
această lucrare11.
organelor și organizațiilor de partid,
O experiență bună în mobilizarea a consiliilor populare pentru a mo
la lucru a locuitorilor există și în co biliza la recoltare toate forțele sate
muna Slobozia Conachi. La C.A.P. lor în vederea strângerii și depozi
Slobozia Conachi, deși s-a ter
minat culesul celor 139 hectare de tării în cel mai scurt timp și fără
vie. volumul de lucru necesar la re pierderi a recoltei.
coltare — 1 200 hectare de porumb,
Lucian CIUBOTARU
40 hectare de sfeclă de zahăr, tutu

Județul Harghita este unul din județele mari cultiva
toare de cartofi. Acum, peste tot, în bazinele Ciuc și
Gheorgheni, cooperatorii și mecanizatorii string, , sor
tează și transportă ultimele cantități de cartofi. Pînă în
seara zilei de 26 septembrie, recolta a fost strînsă de
pe 90 la sută din suprafața cultivată. „Vom realiza cea.
mai scurtă campanie de recoltare a cartofilor — ne
spune tovarășul Ștefan Tanco, director la direcția agri
colă. în cîteva zile, întreaga producție va fi pusă la
adăpost". Merită apreciate rezultatele obținute de uni
tățile agricole din consiliul agroindustrial Lăzarea, care
au încheiat, cu mai bine de o săptămînă în urmă, strîn
gerea cartofilor de pe toate cele 860 hectare. Aici au
fost suplimentate angajamentele contractuale cu peste
4 000 tone cartofi. Bine și cu spor se muncește și în
unitățile agricole din Gheorgheni, Cîrța, MiercureaCiuc. Sîncrăieni. Sînmartin și altele, unde se recoltează
cartofii de pe ultimele parcele.
Unitățile agricole din județ au ajuns în pragul în
cheierii recoltării cartofilor, dar pentru adăuostirea
întregii producții mai sînt multe de făcut. în cîmp
există în momentul de față numeroase grămezi de
cartofi. Cauzele ? în unele baze de recepție persistă
neajunsuri de ordin organizatoric, iar Regionala C.F.R.
nu asigură la timp vagoanele solicitate pentru expedie
rea operativă a cartofilor. Pe rampele bazelor de re
cepție dm județul Harghita se află peste 16 000 tone
cartofi.

HUNEDOARA: Să M
rămînă nimic în urma
culegătorilor!
Unitățile agricole din județul Hunedoara au cultivat
în acest an 3 700 hectare cu cartofi. Pînă în seara zilei
de 26 septembrie, recolta a fost strînsă de pe 3 261
hectare. In multe unități din consiliul agroindustrial
Totești. concomitent cu mijloacele mecanice, au fost
mobilizați la recoltare numeroși oameni. Cooperativele
agricole din acest consiliu agroindustrial au livrat la
fondul de stat mai mult de 1 200 tone cartofi. La C.A.P.
Ostrov, de exemplu, una din unitățile cunoscute în ju
deț pentru producțiile bune obținute la cartofi. întrea
ga suflare a satului era în cîmp. la recoltare. Pentru a
se evita pierderile, în urma mașinilor și a cooperato
rilor. în aceeași zi se mai efectuează „o trecere" de
către elevi și tineri din sat. pentru a nu rămîne nici
un cartof pe cîmp, oricît de mic ar fi el.
în contrast cu situațiile descrise mai sus. cooperatorii
din brigada Cirnești a C.A.P. Totești. care a cultivat
120 hectare cu cartofi, nu se prea grăbeau cu lucrările
de recoltare. în ziua documentării noastre erau prezenți
pe una din tarlale doar 40 de oameni. Mecanizatorul
Teodor Nicodim scosese tuberculii de pe mai multe rînduri. dar nu prea era cine să-i strîngă. Nici calitatea
lucrărilor nu era corespunzătoare. Pe cîmp. în urma
cooperatorilor care recoltau, rămîneau multi cartofi mă
runți. De fapt, și producția rezultată pe cele 30 hectare
recoltate — de circa 15 000 kg la hectar — exprimă
într-un anumit fel insuficienta grijă pentru strîngerea
cartofilor pînă la ultimul tubercul.

S-a încheiat semănatul orzului. Luni> 26 septembrie,
lucrătorii de pe ogoarele județului Olt au încheiat însămînțarea
orzului pe cele 27 050 hectare planificate. Este un succes care ilus
trează cu pregnanță buna organizare a campaniei însămințărilor
de toamnă, folosirea din plin a forțelor mecanice din dotarea
S.M.A. Succesul va trebui repetat și la însămînțarea celor 100 800
hectare cu grîu. Dar nu oricum, ci de cea mai bună calitate.
(Iancu Voicu).
Căruțele din Apuseni. In iudetul A!b:1, pe lingă mij
loacele mecanice, la transportul porumbului sînt folosite 400 ate
laje deținute de unitățile socialiste și alte 200 ale cooperatorilor.
Sînt pregătite să coboare din zona Munților Apuseni și cîteva sute
de atelaje ale țăranilor individuali, care vor fi repartizate unită
ților din zona cooperativizată. In acest fel, va fi lichidat complet
decalajul care există între recoltare șl transport. Iată un ajutor
binevenit. (Ștefan Dinică).
Exigență și... exigență. La C AP- Carei- 3ud<4ul sâtu
Mare, sînt două ferme vecine, dar și două moduri diferite de a răs
punde de integritatea producției de porumb. La ferma nr. 1, con
dusă de inginerul Zoltan Iakab, pe care l-am găsit la datorie în
tre mecanizatori, combinele erau bine reglate, astfel incit tot po
rumbul ajungea în buncărele acestora. Alături, la ferma nr. 3,
pe o parcelă, combinele „scăpau" pe jos destui știuleți plini cu
boabe, rupți în bucăți. Cauza : nu erau bine reglate plăcile de
detașare de la combine. Cauza tehnică se explică prin lipsa de
exigență și de supraveghere din partea șefului fermei, ing. Foch.
Greu se obișnuiesc unii cu disciplina în muncă. (Octav Grumeza).
Ritmuri ineoale. Pîna acum> 20 de unități agricole din
județul Vaslui, între care cooperativele agricole Bogdănești, Unțești, Văleni de Huși, Băcești, Tătărani, Berezeni și multe altele,
au încheiat semănatul orzului. în schimb altele — Solești, Gherghești, Iana, Puiești, Lălești, Bogdana, Văleni, Albești, Delești,
Ferești, Miclești — nici n-au început această lucrare. Ce are de
spus direcția agricolă județeană ? (Petru Necula).
E bine așa, *n
din consiliul agroindustrial Nușfalău, județul Sălaj, toată suflarea satelor este pe cîmp, la cules.
La C.A.P. Camăr, de exemplu, porumbul a fost cules de pe 150
hectare din cele 237 hectare cultivate. în afara unei parcele de
45 hectare ce urmează a fi recoltată mecanic, in rest porumbul va
fi strîns numai manual. Cu ajutorul celor 40 atelaje ale coopera
tivei s-au transportat și depozitat 200 tone de porumb. Cei care
nu lasă totul pe seama mașinilor au numai de ciștigat. (Eugen
Teglaș).

Sabin CERBU

I. D. KISS
corespondentul

Studenți de la Institutul agronomic „Nicolae Bălcescu” din Capitală recol
tează porumbul de pe terenurile stațiunii didactice experimentale Belciugatele, județul Călărași
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De calitatea semănatului răspund,
deopotrivă, mecanizatorii și specialiștii

satu mare:

altfel se lucrează în unele unități
Realizarea unor lucrări de bună
vecine. Astfel, la C.A.P. Tirșolț, se
calitate la pregătirea terenului și se
mănatul se desfășura fără suprave
mănatul griului preocupă pe majo
gherea specialiștilor. Este adevărat
ritatea specialiștilor șl a mecanizato
că Teodor Paul deține și funcția de
rilor din județul Satu Mare. Cu atît
președinte și de inginer-șef. Aceasta
mai mult cu cit condițiile climatice
nu-1 scutește însă să fie prezent la
din această toamnă — secetă pre
cîmp. E drept, cooperativa urmează
lungită — impun ca pămîntul să fie
să însămînțeze cu grîu o suprafață
lucrat cu răspundere și pricepere,
mică. Dar acesta nu-i un motiv ca
pentru a pune sărnînța în sol bine
mecanizatorii să fie lăsați să exe
pregătit, respectînd riguros normele
cute
lucrarea după bunul plac. Și
tehnice. Am spus pe „majoritatea"
ce înseamnă bunul plac ? Un meca
și nu pe toți, pentru că realitățile
nizator, de grăbit ce era (trac
de pe teren pun în evidență unele
manifestări de superficialitate, de torul funcționa în viteza a patra,
în loc de viteza a doua rapi
lipsă de răspundere pentru desfă
dă), pînă la intervenția unui spe
șurarea în bune condiții a lucrărilor.
cialist venit de la trustul S.M.A.
Spre exemplificare, ne vom referi
nu sesizase că semănătoarea lăsa o
la cîteva situații — pozitive și nega
bună parte din sămînță la suprafața
tive — constatate în unități din con
solului. Este lesne, de‘intuit ce prosiliul agroindustrial Negrești-Oaș.
șg; vor^obținș de'pe tun» exeCooperativa agricolă Turț are ode. . .ducțjj
cț^făiâi' ,unei aserhiineaj lucrări. Nu
însămînțat 700 de hectare. Aici nu
cumva
tocmai calitatea necorespunexistă metru pătrat din parcelele
a semănatului explică de ce
semănate care să nu fi fost lucrat zătoare
producția medie de grîu obținută in
sub supravegherea competentă a inaceastă cooperativă. în ultimii trei
ginerului-șef Grigore Pop și a șe
fului secției de mecanizare, Nicoară ani, a fost de numai 875 kg la hec
Gherman. Se poate afirma deci că tar ? Este o întrebare pe care o pu
nem și asupra căreia trebuie să re
sărnînța pusă în pămînt va răsări,
flecteze serios cadrele de conducere
va asigura densitatea prevăzută și
deci, producția planificată. Cu totul
și specialiștii unității.

Și la cooperativa agricolă Gherla
Mică, tot din cauza absenței specia
listului în cîmp în timpul lucrărilor,
a grabei unor mecanizatori, însămînțarea griului se desfășura necores
punzător, multe boabe rămînînd la
suprafață. Ce-or fi avînd mai impor
tant de făcut în aceste zile inginerulșef Iuliu Iuhas, șeful fermei, Vasile
Handrău sau șeful secției de mecani
zare, Ion Nichituț, decît să suprave
gheze și să controleze cum se des
fășoară această lucrare ? Și în acest
caz, specialistul de la județ a fost
nevoit să oprească din lucru pe acei
mecanizatori care, nu respectau nor
mele tehnice, pentru a-i determina
să regleze brăzdarul mașinii în așa
fel încît să pătrundă la adîncimea
necesară în sol pentru ca sărnînța să
fie încorporată integral.
Cu toată răspunderea trebuie șă
se înțeleagă că orice- neatenție., orice'
greșeală la semănat poate avea ur
mări negative asupra viitoarei recol
te. Pentru ca însămîntările să fie fă
cute la timp și de cea mai bună ca
litate, datoria specialiștilor este de a
îndruma și controla în permanență
munca mecanizatorilor.

Octav GRUMEZA
corespondentul
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ACȚIUNEA DE GENERALIZARE A ACORDULUI GLOBAL

PRODUCȚIA FIZICĂ - indicator de bază

al muncii fiecărui colectiv
. j

Un exemplu care prezintă modul de calculare a producției fizice
Pentru ilustrarea metodologiei de calcul a producției
fizice s-a luat exemplul unei întreprinderi care realizează
6 produse, fiecare cu o anumită manoperă. Practic, se
determină o medie a gradului de realizare a planului la
fiecare produs, ponderată cu manopera pe produs. După
cum se observă, nu se iau în considerare produsele rea
lizate peste plan sau cele aflate pe stoc fără aprobările
legale, produse care nu au desfacere asigurată, cele ne
corespunzătoare calitativ, dar se admit a fi luate in calcul

Producția fizică
(bucăți)
.

...

; x

Produsul

X §5 XX

După cum se știe, prin recentele decrete ale Consiliului de Stat, pu
blicate in presă, au fost aduse o serie de perfecționări mecanismului economico-financiar și sistemului de retribuire după cantitatea și calitatea
muncii. Cititorii ne-au adresat întrebări în legătură cu rolul indicatorului
„producția fizică" în ansamblul indicatorilor economici și cu modul de cal
cul al acestuia. Pentru lămurirea acestor probleme ne-am adresat tovară
șului Ion GHICA, director in Banca Națională.

De ce a fost adoptată producția fizică indicator
de bază pentru stabilirea fondului de retribuire ?
Necesitatea afirmării mal puter
nice a rolului factorilor intensivi,
de eficiență economică a determinat
adoptarea unor noi și importante
măsuri de perfecționare a mecanis
mului economico-financiar, în ca
drul cărora cele referitoare la per
fecționarea sistemului de retribuire
și de repartizare a veniturilor oame
nilor muncii ocupă un loc central.
Preocupările conducerii partidului
în această direcție au fost materia
lizate în hotărîrile Conferinței Na
ționale, precum și în Programul pri
vind aplicarea fermă a principiilor
autoconducerii muncitorești și autogestiunii. perfecționarea mecanis
mului economico-financiar, a siste
mului de retribuire a muncii și creș
terea retribuției în acest cincinal,
adoptat de Plenara C.C. al P.C.R.
din 29—30 iunie a.c.
După cum se cunoaște, potrivit
noilor reglementări legale, calcu
larea fondului de retribuire pentru
personalul retribuit în acord global
urmează a se efectua, începînd cu
data de 1 octombrie 1983, în raport cu
gradul de realizare a producției fizi
ce, iar pentru personalul din condu
cere și cel necuprins în acord, pe
lîngă producția fizică, și în raport cu
gradul de îndeplinire a producțieimarfă vîndute și încasate, a planu
lui de export și a producției nete.
Rezultă deci că producția fizică este
indicatorul de bază in funcție de care
se dimensionează fondurile de re
tribuire.
Desigur, cititorii își amintesc
faptul că. în perioadele anterioare,
în scopul calculării fondului de re
tribuire s-au utilizat anumiți indica
tori valorici : producția globală pînă
în anul 1978 și, de atunci și pînă in

prezent, valoarea producției nete.
Practica a confirmat că fiecare din
acești indicatori au avut și au evi
dent părțile lor bune, au exercitat
efecte pozitive asupra activității
productive. Dar indicatorii respectivi
au ’acționat, de regulă, numai intr-un
singur sens. Ca să ne referim, de
exemplu, la valoarea producției
nete, acest indicator a stimulat re
ducerea cheltuielilor materiale de
producție și pe această cale s-au
obținut importante sporuri de pro
ducție netă. Neajunsul a fost că
preocuparea unităților economice a
fost orientată spre fabricarea cu pre
cădere a acelor produse care aduc o
producție netă mai mare, în defa
voarea altor produse și sortimente
necesare economiei naționale, și,
totodată, interesindu-se mai puțin
de realizarea
celorlalți indicatori,
cum sint producția-marfă vindută
și încasată și planul de export.
Alegerea producției fizice ca indi
cator de bază în acordarea, calcu
larea și eliberarea fondului de re
tribuire a pornit de la realitatea că
economiei noastre naționale îi sînt
necesare valori de întrebuințare
concrete, în structura și cantitățile
prevăzute în plan, de calitate supe
rioară, competitive pe piața externă.
Plecind de la ideea că fiecare între
prindere este, pe de o parte, produ
cător de valori de întrebuințare, res
pectiv de producție fizică, iar pe de
altă parte
beneficiar de astfel de
bunuri
materiale, a fost imperios
necesar să se stimuleze realizarea și
depășirea producției fizice, cu prio
ritate a celei destinate exportului, și
cu ajutorul pirghiilor de cointeresa
re proprii sistemului de retribuire,
în spiritul și litera noilor reglemen

tări, producția fizică constituie ele
mentul determinant în stabilirea ve
niturilor oamenilor muncii, acordul
global bazindu-se în măsură hotăritoare pe acest indicator.
Prin faptul că dimensionarea fon
durilor de retribuire pe ansamblul
întreprinderii este condiționată de
același indicator — producția fizică,
se evită neconcordanțele ce ar putea
apărea intre drepturile individuale
ale personalului muncitor și fondu
rile de retribuire calculate, cu con
diția ca încă din faza de planificare
să se asigure corelarea fondului de
retribuire planificat cu manopera
aferentă produselor, sortimentelor,
lucrărilor sau serviciilor ce urmează

a fi efectuate într-o anumită pe
rioadă. Pentru a menține însă avan
tajele pe care le prezintă producția
netă în stimularea eforturilor pentru
sporirea eficienței producției, acest
indicator este luat in considerare,
alături de producția fizică, produc
ția-marfă vindută și încasată și pro
ducția de’ export, la determinarea
fondului de retribuire cuvenit per
sonalului de conducere și a celui
necuprins în acord. De asemenea,
între condițiile avute în vedere la
stabilirea drepturilor pentru munca
în acord global figurează și reduce
rea consumurilor materiale — prin
cipala cale de creștere a producției
nete.

Cum se calculează producția fizică ?
Pentru a se înțelege mai bine me
todologia de calculare a producției
fizice, trebuie să precizăm că. potri
vit noilor prevederi legale, aceasta
reprezintă, la nivelul întreprinderii,
totalitatea produselor, serviciilor sau
lucrărilor cu caracter industrial, fa
bricate șî recepționate cantitativ
și calitativ, destinate livrării către
alte unități, sectorului de investiții
sau altor sectoare neindustriale din
cadrul aceleiași unități, precum și
consumului propriu în scop produc
tiv. Producția fizică se consideră
îndeplinită numai în situația în
care s-au fabricat integral toate
sortimentele prevăzute în plan și cu
prioritate cele destinate exportului.
Nercalizarea unui produs sau sorti
ment nu poate fi compensată cu
producerea peste plan, în afara pre
vederilor legii, a altor articole sau
sortimente. Cu prilejul calculării și
eliberării fondului de retribuire, de
pășirile de plan vor fi luate în con
siderare numai la acele produse la
care există o aprobare legală expre
să prealabilă în acest sens, din par
tea organelor competente, la cele
destinate exportului, precum și la
cele care înlocuiesc importul, pe
baza acordului beneficiarului de im
port. Principiul este că producția fi
zică realizată trebuie să fie utilă
economiei naționale si. în consecință,
acele produse fabricate fără a avea
desfacerea asigurată prin contracte
la intern sau la export, sau aflate pe
stoc fără respectarea dispozițiilor

legale, precum și cele respinse ca
necorespunzătoare calitativ nu vor
fi luate în considerare la determi
narea gradului de realizare a pro
ducției fizice planificate.
Metodologia de determinare a gra
dului de realizare a producției fizi
ce este fundamentată pe prevederea
din decret potrivit căreia fondul de
retribuire se planifică pe unități de
producție, pe baza producției fizice
și a normelor de consum de muncă,
stabilite pe fiecare produs sau
lucrare. Din exemplul prezentat re
zultă clar că, în această metodolo
gie. criteriul de dimensionare a
producției fizice nu-1 mai reprezintă
prețul de producție, ci consumul de
manoperă necesar realizării produ
sului respectiv. S-a ales consumul
de manoperă drept element de pon
derare, considerîndu-se că acesta re
prezintă un element fundamental
pentru stabilirea drepturilor indivi
duale de retribuire. în mod firesc,
manopera aferentă acelor produse
care au fost fabricate fără respec
tarea prevederilor legale nu va fi
eliberată de bănci. Din cele prezen
tate rezultă că, pentru a-și asigura
fondurile de retribuire necesare eli
berării drepturilor individuale ale
personalului muncitor, întreprinde
rile vor fi preocupate să realizeze
numai producția prevăzută în plan,
de calitatea prevăzută în standarde
și norme de calitate și cu desfacere
asigurată la intern și la export.

i

1

Planificată

Realizată

2

3

depășirile de plan la produsele destinate exportului sau
cele pentru care in prealabil s-a obținut acordul organelor
competente.
Gradul de realizare a producției fizice pe ansamblul
întreprinderii, astfel determinat, este utilizat la calcularea
și eliberarea fondului de retribuire pentru întregul perso
nal muncitor al întreprinderii, în proporțiile stabilite de
lege. Rezultă, așadar, că nivelul retribuției este nemijlocit
condiționat de gradul de realizare a producției fizice.

Consumul ,
j mnnn. Consum de manopera
peră pe p|anjfjcaț
PȚduȘ (col. 2X4)

Producția
Manopera aferentă
fizică ne
luată în produselor neluate
Realizat
in calcul
calcul
(col. 3X4)
(col.
7X4)
(bucăți)

4

5

6

7

8

500 000
100 000
90 000
600 000
150 000
60 000

550 000
80 000
90 000
615 000
195 000
65 000

100
50
50

50 000
10 000
5 000

1 500 000

1 595 000

A
B
C
D
E
F

1000
500
900
2 000
1 000
600

1 100
400
900
2 050
1 300
650

500
2C0
100
300
150
100

TOTAL

X

X

X

X

X

500

75 000

X

X

X

140 000

Din consumul total de manoperă de 1 595 000 lei se scade manopera aferentă produselor care nu îndeplinesc
condițiile prevăzute de lege în sumă de 140 000 lei, rămînînd producția fizică realizată în sumă de 1 455 000 lei, deoarece :
La produsul A — cantitatea neluată în calcul reprezintă produse realizate peste plan fără respectarea prevederilor
legale.
La produsul B — cantitatea neluată în calcul reprezintă produse realizate care nu au desfacere asigurată.
La produsul C — cantitatea neluată în calcul reprezintă produse respinse ca necorespunzătoare calitativ.
La produsul D — cantitatea realizată peste plan este desti nată exportului pe baza contractelor încheiate fiind admisă
la depășire.
La produsul E — cantitatea neluată în calcul reprezintă produse aflate pe stoc, fără respectarea prevederilor legale.
La produsul F — cantitatea a fost realizată peste plan cu aprobarea prealabilă a organului colectiv de conducere al
ministerului, avînd asigurată desfacerea.
In aceste condiții, giadul de realizare a producției fizice pe ansamblul întreprinderii se determină astfel :
1 455 000 : 1 500 000 X 100 = 97%

Ce măsuri trebuie adoptate pentru aplicarea
în bune condiții a acestor reglementări ?
Aplicarea în condiții bune a noi
lor reglementări presupune adopta
rea la nivelul fiecărei întreprinderi
a unor măsuri de ordin tehnic și
organizatoric absolut necesare. Dacă
m-aș referi la cele cu caracter teh
nic, ar trebui în primul rînd să
amintesc obligația întreprinderilor
de a stabili consumul total de ma
noperă pe fiecare produs, lucrare
sau serviciu, în care să se cuprindă
atît manopera directă, cit și mano
pera pentru muncitorii care lucrează
după norme de personal sau de deser
vire, pentru maiștri, tehnicieni, in
gineri și celelalte categorii de perso
nal, inclusiv pentru personalul de
conducere. Acest calcul este util, pe
de o parte, la fundamentarea fondu
lui de retribuire planificat pe ansam
blul întreprinderii și pe categorii de
personal și, pe de altă parte, pentru
precizarea în contractele de • acord
global a fondului de retribuire afe

rent a cantităților de produse fizice
prevăzute a fi fabricate de fiecare
formație, atelier, secție etc., precum
și pentru determinarea gradului de
realizare a producției fizice.
O altă măsură de care depinde
aplicarea în bune condiții a sis
temului de retribuire perfecționat
prin noile reglementări o constituie
revizuirea normelor de timp și de
muncă, potrivit tehnologiilor folo
site, experienței și calificării perso
nalului muncitor, organizării produc
ției și a muncii, pentru a se evita
eventualele neconcordanțe între gra
dul de realizare al acestor norme și
gradul de realizare a producției fi
zice și a productivității muncii. Pre
cizez aceasta, întrucît organele de
control bancar au constatat că în
multe întreprinderi normele de timp
și de muncă apar ca fiind depășite,
în condițiile în care productivitatea

muncii și producția fizică se situea
ză doar la nivelul planului. Cauza
este cel mai adesea că aceste norme
de timp și de muncă nu au ținut
pasul cu introducerea progresului
tehnic și cu necesitatea asigurării
creșterii productivității muncii, ca
element dinamizator al eficienței
ecdnomice.
Dintre
măsurile
organizatorice
care ar trebui avute în vedere in
fiecare întreprindere, mi se pare
deosebit de important să se asigure
ca fiecare lucrător în domeniul re
tribuirii muncii sau care are legătură
cu această problemă să-și însușească
la perfecție modul Ce aplicare a noi
lor reglementări. Pe scurt, trebuie
făcut tot ce este necesar ca la 1 oc
tombrie 1983, în toate unitățile pro
ductive,
aplicarea cu fermitate a
principiului repartiției veniturilor
să se facă, așa cum prevăd regle
mentările legale, după noile criterii
și condiții, în funcție de gradul de
realizare a sarcinilor de plan.
Crupaj realizat de

Cornellu CARLAN

SC1NTEIA

PAGINA 4

miercuri 28 septembrie 1983

Condiția umană a personajului
in filmul românesc
cotită drept „îndrăzneală artistică"
— Filmul românesc, arta cu cea
Un personaj trebuie să aibă arintegrarea totală în curentul unei
mai mare și mai directă audientă
gumente pentru a ocupa ecranul.
mode ? Este, dimpotrivă, confor
publică, suscită, cum știți, vii dis
E în general admis că un om fără
mismul cel mai pur. Mă tem acum
cuții. Este evident că, fată de
voce nu trebuie să pună mina pe
pentru fanatismul cu care unii vor
marea lui putere educativă, filmul
un microfon și să dea concerte, că
trece pe poziția contrară. Nu va
o persoană cu voce mică poate cînare încă datorii neonorate, iar cri
mai bîzîi o muscă în nici un film ?
tica de specialitate, publicul etc.
ta cel mult în familie. De ce aparticipă la elucidarea cauzelor ?i tunci un personaj cu o încărcătură
Se va aseptiza și lustrui totul 1
sufletească atît de precară, fără
Trebuie să dovedim că s-au înțeles
găsirea soluțiilor. In ce chip cre
bine indicații atît de limpezi, de
nimic ieșit din comun, să acopere
deți că trebuie să fie solidară cri
firești și de binevenite.
ecranele, sub pretextul ideii „omu
tica de specialitate cu cauza filmu
lui simplu" ? De ce s-a crezut oare
— Cred că cinematografia dis
lui românesc ?
că eroii se recrutează doar din lu
pune de suficiente talente reale,
— Producția noastră cinemato
mea
periferiei
ori
a
mînuitorilor
multe
și diferite, spre a da fiecă
grafică are de ani de zile caracte
ruia ce i se cuvine și, mai ales, ce
de pistoale, ignorîndu-se în ase
rul periodic de flux și reflux ca
i se potrivește.
menea grad faptul că pot exista si
litativ, lucru care dă de gîndit tu
turor, emițîndu-se în consecință
eroi ai inteligentei, eroi pe plan
— Așa cum într-o lume trebuie
să existe de toate, și într-o cinema
pur moral ? Eu cred că lumea ro
ipoteze după ipoteze. Dacă re
tografie e bine să se poată exprima
mânească de azi nu duce lipsă de
capitulăm cronicile cinematogra
asemenea eroi, dimpotrivă, ei sînt
genuri de talent cit mai variat. Să
fice ale ultimului deceniu vom
poată
cinta fiecare la instrumentul
definitorii
pentru
poporul
român
în
constata că cea mai mare par
acest ceas dinamic al existenței sale.
pentru care are talent. Să nu fie
te a filmelor au fost considerate
Eroi a căror frumusețe morală și
date partiturile de oboi violoniș
la apariție bune și foarte bune. O
tilor și cele de pian trompetiștilor.
înălțime a aspirațiilor îi recoman
infimă minoritate au cunoscut o
Există talentul pentru miniatură
critică mai severă. Nu se știe însă
dă ca autentice modele cu o mare
sau pentru pictura de gen și există
forță de înrâurire. Aș vrea să mai
cum mai tîrziu bilanțurile aceleiași
și talentul pentru arta monumen
observ, pe de altă parte, că filmul
critici sint mai totdeauna dramatice,
tală.
Cînd miniaturiștilor li se co
are
mari
datorii
în
prezentarea
ade unde se deduce în chip parado
mandă statui în bronz există toate
devăratului chip al spiritualității
xal că pentru a avea o cinemato
românești și că nu întotdeauna
premisele să nu iasă nimic bun.
grafie bună nu e suficient să faci
el a știut să respecte trăsăturile
Important e să se tragă concluzia
filme bune 1 Seamănă poate cu nu
potrivită, care nu e, în nici un caz,
înalte
ale
acestei
spirituali
măratul steagurilor lui Pristanda.
tăți.
O
imagine
realistă
a
lumii
repudierea artei monumentale sau
Ori socoteala nu a fost bună de la
noastre românești, vechi sau noi, cultivarea ei exclusivă. Cred că, în
început, ori bilanțul e greșit. De
ce privește cinematografia noastră,
nu trebuie să atenteze la demnita
aici ineficiența actului critic. Insă
tea umană a eroilor. Vechea stare situația de cvasiuniformizare „,în
edificarea unei școli cinematogra
cenușiu" a venit nu atît dinde lucruri, oricît de dureroasă, nu a
fice este, printre altele și alături
tr-o sinceră exprimare a cineaș
cufundat omul simplu de pe aceste
de alte forme, și menirea criticii.
tilor, cit dintr-o modă nefastă.
meleaguri într-o stare de înapoiere
Nu putem exclama la infinit : Ce
Discuțiile
pe
care le avem
animală.
A
fost
o
lume
țărănească
păcat, o critică atît de mare la
cu publicul dovedesc că acest pu
și muncitorească cu tradițiile ei, cu
o cinematografie atît de mică !
blic se orientează foarte bine. Exis
— Evident, nu criticul, ci regizo
tă un public tinăr cu o splendidă
rul este autorul unui film : din
capacitate de analiză a filmului ro
acest unghi, care ar fi „condiția
Convorbire
cu
mânesc și e curios cum acest pu
ideală" a unei producții izbutite 1
blic
nu s-a contaminat de mode, ci
— Observînd fenomenul din în
Malvina URȘIANU
își are criteriile lui sănătoase și in
suși miezul lui, nu se poate să nu
teligente. Putem fi așadar liniștiți,
tragi concluzia că reușitele sînt
în ce privește spectatorii, viitorul
în funcție de capacitatea regizoru
legile
el
morale
care
nu
admiteau
filmului românesc e asigurat. Ră
lui de a învinge greutățile de tot
căderea
sub
un
anume
prag
de
la
mâne să mai fie și dinspre partea
felul, inclusiv, bineînțeles, cele de
care
începe
declasarea.
realizatorilor și a criticii’ de film.
ordin artistic.
Civilizația
modernă
a
înlocuit
ve

— Ce condiții pot ' și trebuie să
Reușita unui film este decisă de
chea civilizație etnografică. Pro
ducă la succesul unui film ?
o bună întîlnire între un regizor, un
cesul
acesta
de
trecere
de
la
un
— Există o idee care a început
scenarist și un producător. Ea are
tip de civilizație la altul s-a. pe
să cam circule de curând în lumea
loc atunci cînd un anume gen de . trecut
și
se
mai
petrece
încă
sub
noastră cinematografică, în presa
scenariu întilnește exact genul de
ochii noștri. El nu e scutit de acinematografică în primul rînd. Atalent regizoral în stare să-1 tra
numite
accidente,
dar
nu
aceste
ac

ceea a succesului pe compartimen
ducă cinematografic.
cidente
trebuie
să
constituie
unica
te.
E o mai veche tendință de îm
De aceea se poate spune că dacă
preocupare a cinematografiei noas
părțire a producției cinematograreușitele sînt imprevizibile, în
tre.
Un
film
însemnează
și
o
stare
fice pe tot felul de considerente,
schimb eșecurile sînt previzibile 1
de spirit, sentimentul cu care pri •ui.tind că în ultimă instantă nu
Cinematografia noastră a produs
vești
lumea
și
oamenii.
Desigur,
are
există decît un singur criteriu : ca
unele eșecuri, în cazurile unor re
drept de cetate și drama faptului
litatea. Filmele lumii se împart in
gizori și scenariști talentați, tocmai
mărunt,
a
faptului
divers,
dar
toa

bune și proaste. Și orice alt unghi
datorită unor întîlniri nefericite.
te acestea trebuie relevate prin
de abordare a unui film sau a unei
S-ar putea să fie și cauza pentru
ceva,
prin
unghiul
din
care
sînt
ob

cinematografii duce în cele din
care atiția scriitori nu acordă unui
servate
și
care
trebuie
să
fixeze
urmă la acest criteriu, singurul efi
scenariu de film ponderea afectivă
reperul de proporție. Ca și în ca
cient.
și implicarea pe care o acordă unui
sordidului,
al
urîtului,
toate
azul
Ideea mai recent conturată con
volum de proză literară.
ceste
categorii
trebuie
puse
în
ra

form
căreia filmul românesc obți
— Totuși, filmul nu ocolește
port
cu
ceva,
cu
un
etalon,
care
ne
victoria doar pe două compar
un
cituși de puțin literatura t
poate
fi,
trebuie
întotdeauna
să
fie
timente : imagine și interpretare
exemplu ar fi apelul la ecraniunghiul din care sînt privite, mo
zări...
* este cel puțin aberantă. în privința
dul în care sînt puse în ecuație.
imaginii filmelor noastre se emit
— Se recurge de multe ori
într-o lume există de toate, și
calificative fără discernămînt. fără
nu
la ecranizări, lucru care
sordid, și frumos, și pestilenta, și
nuanțe, intr-un automatism devenit
întotdeauna poate ajuta la eman
apa de roze, și cenușiu, și tranda
veritabil tic al criticii de film. Se
ciparea filmului ca artă. Sar
firiu. Dacă am repudiat „apa de
uită aproape întotdeauna că, ima
cinile de plan ale cinematografiei
roze", de ce trebuie să acceptăm
ginea înglobează ea'singură atîtea
noastre trebuie să ajungă să înșemdrept unică realitate sordidul ?...
compartimente de creație, fără, de
țțeze în primul rînd sarcinile mo
Dacă ' sordidul nu are suport dra
care; practic nu ar putea existai Arale. încărcătura'afectivă și de idei
matic nu poate avea valoare este- , celași lucru despre prezenta acto
ă acestui binom artistic : scriitorul l- tică. El nu reprezintă o stare nor
rilor. O reușită actoricească însem
și regizorul. Cînd scriitorii vbf amală, este. o aberație de la natură,
nează întotdeauna un amplu aport
junge să cunoască bucuria expri
și atunci cînd apare trebuie privit
colectiv. Un personaj este o reali
mării prin arta filmului vor veni
ca atare. Fără acest reper, devine
zare de sinteză artistică. Un singur
cu siguranță cu gînduri mai bune
un abuz formal, o cădere în pito
compartiment în defect și rolul
către cinematografie.
resc gratuit.
pierde din relief.
— In cuvintarea rostită la Con— Recunoaștem în filmele de azi
Dar toate acestea sînt lucruri
sfătuirea de la Mangalia, secreta
dimensiunile monumentale ale con
atît de elementare pentru cineva
rul general al partidului, abordind
strucției de care s-au dovedit in
care are un minim contact cu pro
problemele de fond ale cinemato
stare Oamenii muncii, făuritorii tu
blemele artei cinematografice și cu
grafiei, atrăgea atenția asupra ne
turor valorilor care există in socie
platoul de filmare, incit e de mirare
cesității de a se pune mai viu in
tate ?
cum se mai' pot pune în circulație
lumină „copacii tineri", lumea re
în mod atit de fals. Sînt atîtea lu
— Punînd cap la cap imaginile
prezentativă a societății pe care o
cruri serioase și care ar putea ajuta
lumii noastre românești, așa cum
făurim. Din acest punct de vedere
dezvoltarea filmului românesc, in
este ea prezentă în multe filme de
cum apreciațl starea filmului ro
cit nu poți să nu fii consternat ci
actualitate, am obține o imagine
mânesc ?
tind unele anchete „de speciali
globală de un mare neadevăr, Ce
ne-a împins oare la ideea că
tate" care se ocupă iarăși de dezle
— Consfătuirea de la Mangalia
acțiunea
e
jenant
să
plasăm
garea unui chestionar nu mai folo
vine să pună capăt unor stări de
contextul
filmelor noastre în
sitor cinematografiei noastre decît
lucruri care împinseseră filmul ro
realizărilor socialiste monumenun joc de rebus pe tema Amazoa
mânesc intr-un impas din care nu
nelor.
tale care dau măsura intelise decidea să mai iasă : moda miO cinematografie nu se poate dez
creatoare ale
genței și puterii
.
zerabilismului și a sordidului, ca
volta altfel decît ca un tot unitar.
și aceea a personajelor minore fără
poporului nostru ? Ce modă, iscată
Interdependențele
artistice, .econo
de unde, ne-a împins intr-un con
nici o statură artistică și nici un
mice, tehnice sînt atît de totale, de
formism al urîtului pînă la exaspe
statut 6ocial, fără mister uman și
multiple și de subtile, încît înțele
rarea spectatorilor noștri, altminteri
fără farmec. Lucru sesizat de pu
gerea lor cere o mare aplecare că
atît de fideli filmului românesc ?
blic prin neaderarea la acest gen
tre acest domeniu, o cunoaștere '
S-a vînat parcă cea mai mică urmă
de filme, care, în ultimă instanță,
profundă a lor și, de ce nu, un
de frumos dibuit pe undeva prin
îl jigneau, lucru deloc sau foarte
anume gen de talent analitic.
filmele noastre cu o energie cu care
puțin sesizat de critica de specia
se puteau apăra idei mai folositoare
litate. dacă nu chiar uneori aplauC. STANESCU
cinematografiei. Cum poate fi so-

La izvoarele
artei populare
Gen cu vechi tradiții în
arta populară românească
din Transilvania, pictura
pe sticlă a ajuns la o mare
înflorire și prețuire în se
colele XVIII—XIX. In această perioadă s-au impus
cu pregnanță cîteva centre,
cum ar fi cele din Nicula,
Sibiu, Făgăraș, Cîrțișoara,
Arpașul de Sus, Scheii
Brașovului etc., ale căror
lucrări s-au răspîndit și
în celelalte zone ale Tran
silvaniei și chiar Bucovinei.
Pe la începutul secolului
XX, această artă a început
șă decadă, ca apoi să dis
pară, astfel că prin dece
niile 3—4 nu se mai semna
lează existența unor centre
și meșteri de renume în
acest străvechi meșteșug
popular.
Iată însă că un om cu
o mare dragoste și sensi
bilitate față de valorile au
tentice. ale artei noastre
populare, față de trecutul
poporului nostru, profeso
rul Nicolae Suciu, de la
Școala generală din Cincu,
localitate situată la extre
mitatea nord-vestică a Ță
rii Făgărașului, își propu
ne și reușește cu cîțiva. ani
în urmă să revitalizeze pic
tura pe sticlă. Este un
exemplu, dintre numeroase
altele, al revitalizării artei
populare pe baza principii
lor generoase ce guvernea
ză marele Festival națio
nal „Cîntarea României",
manifestare destinată toc
mai afirmării puterii de
creație a poporului nostru,
ieșirii la lumină a talente
lor din popor, acelea care
au' creat, de-a lungul
tijnpului, minunatele bala
de și cintece populare, care
au transpus în imagini de
o rară frumusețe viața,
munca și aspirațiile celor
mulți. Datorită cadrului
- stimulator al acestui festi
val, în multe colțuri ale
țării au înflorit cercurile
de artă, preocuparea de a
valorifica și duce mai de
parte tradițiile artei popu
lare, artă în care se afir
mă cu putere sentimentul
spiritul poporului nos„Școala" de pictură de
la Cincu este un singur
exemplu — dar cit de eloc
vent — al participării maselor largi la creație, feno-

men ale cărui ample di
mensiuni actuale se datoresc în întregime Festiva
lului „Cîntarea României",
inițiat de secretarul gene
ral al partidului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu,
în spiritul democratizării
creației, al dezvoltării am
ple a artei specifice po
porului nostru. Crescut la
filoanele atît de bogate ale
creației populare, ale tradi
țiilor și datinelor strămoșești din ținutul Făgăra- .
șului, Nicolae Suciu, pătruns de un cald patriotism, studiază și analizeapicturii pe
ză tehnica
1
sticlăi a vechilor meșteri,
reușind, , evident nu fără
dificultate, să-i descopere
făcut
tainele care au
din această pictură unul
Din tezaurul artei
genurile
de
din
artă
populară cele mai expre
sive. Dar strădaniile lui
nă, cărora Ie . insuflă res
Nicolae Suciu nu se limi
pect și dragoste pentru
tează numai la reînvierea
această veche și frumoasă .
acestei arte,, de cîteva de
artă populară. Cu ajutorul
cenii dispărută. El merge
organelor locale și al ele
mai departe, imprimîndu-i
vilor săi, amenajează o în
un spirit novator. Temele
căpere pe care o transformă
lucrărilor sale sînt • teme
în atelier de creație, unde
izvorîte din însăși viața saseara) după terminarea ore
tului, pare redau aspecte
lor de curs și a muncilor
din mpnca și preocupările
în gospodăriilș părinților,
cotidiene ale oamenilor,
elevii se îritîln.esc cu pro
sau obiceiurile și datinile
fesorul lor meșter pentru
atît de,bogate pe care le cu- . a-i învăța tehnica de exe
no.Sc aceste meleaguri și în
cuție complexă și migăloa
mod deosebit comunitatea
să, dar deosebit de atră
din care face parte, inte
gătoare și frumoasă a
grată organic în inepuiza
acestei arte.
bilul tezaur de creație ar
— Meritul lui N. Suciu,
tistică a ținutului care se
ne relata Bela Klement,
cheamă Țara Făgărașului.
profesor de artă plastică la
Dar nu numai atît. Spre
Școala populară de artă
deosebire de lucrările ve
din Brașov, este acela că,
chilor meșteri populari,
pornind de la. maniera tra
care degajă o notă de mis
dițională a vechii picturi
ter, de teamă și suferință,
pe sticlă, i-a imprimat noi
lucrările lui N. Suciu ema
semnificații, noi valențe.
nă un optimism robust,
Deși lucrările sale și ale
sănătos, bucuria de a trăi
elevilor săi se încadrează,
și a munci. Temele ample,
din punct de vedere al teh
cu . personaje numeroase,
nicii de lucru, în viziunea
ni-1 prezintă .pe N. Suciu •tradițională a picturii pe
ca pe un meșter-artist, care
sticlă, ele se deosebesc de
stăpînește bine știința com
acestea prin faptul că redau
punerii și arta culorii.
aspecte culese din realita
îndrăgostit de această
tea cotidiană a satului său,
artă și din dorința ca ea
din viața oamenilor în cele
să fie dusă mai departe de
mai diferite ipostaze („Sa
generațiile care vin după
tul iese la muncă", „Cosa
noi, mai tinere, creează un
șii", „Satul iese la horă",
cerc de pictură pe sticlă,
„Pe sub mină", „Joc cu
ai cărui membri sînt elevi
două", „Gătitul miresei",
din clasele superioare ale
„Ceata de feciori", „Șeză
școlii generale din comu
toare", „Satul iese la vot"

populare romanești : ceramică din județul Olt

etc.). în privința tehnicii
folosite, Suciu și elevii săi
nu se abat de la tehnica
tradițională. Poate doar cu
excepția folosirii culorilor.
La „școala" de la Cincu,
gama cromatică se reduce
la culori calde și reci, res
pectiv la roșu, verde, al
bastru. Aceasta fără a da
impresia de sărăcie, dată
fiind gama deosebit de lar
gă a tonurilor. în privința
compoziției, aproape toate
lucrările au o tendință na
rativă.
Referindu-se la procesul
de creație, Nicolae Suciu
ne-a mărturisit că este
preocupat în gradul cel mai
înalt de a nu altera arta
tradițională folosită de ve
chii meșteri-artiști, în spe
cial în ceea ce privește
simplitatea lucrărilor.
— Cine privește lucrările
meșterului-profesor Nicolae Suciu și ale elevilor
săi, ne spunea Tudor Boian, directorul Școlii populare de artă și al Centrului
județean de îndrumare a
creației populare și a miș
cării artistice de masă,, ob
servă de îndată că ele seprintr-un
caracterizează
desen foarte sugestiv și o
compoziție simplă și clară,
cu un mesaj nobil, opti
mist. El este un artist care
se pricepe să dea lucrărilor
un colorit echilibrat, dove
dind un rafinat simț al cu
lorilor — așa cum se ca-

racterizează toate lucrările
de autentică artă populară
românească. Datorită toc
mai acestor calități, lucră
rile lui și ale unor elevi /
ai săi sînt apreciate în țară
și peste hotare.
O ilustrare a acestei
aprecieri o constituie și
faptul că la toate cele trei
ediții ale Festivalului na
țional „Cîntarea României"
lucrările prezentate de cen
trul de pictură pe sticlă din
Cincu au fost premiate,
acumulînd în total opt pre
mii. Pentru actuala ediție
juriul a reținut nouă lu
crări din acest centru, din
tre care cinci ale meșteru
lui-profesor, iar patru ale
elevilor
săi :
Cerasela
Boiciuc, Ana Geamăn, Ri
chard Wendel și Simona
Savu.
La nivelul instituțiilor de
artă județene se apreciază
că largile posibilități de
creație ale membrilor cer
cului de pictură pe sticlă
din Cincu pot fi într-o mă
sură mult mai mare puse
în valoare decît pînă acum.
Este însă necesar — spu
nem noi — ca membrii
cercului să se bucure de
mai multă îndrumare și
sprijin din partea organe
lor locale și a instituți
ilor specializate din jude
țul Brașov.

Nicolae MOCANU
corespondentul

NOTE DE LECTURĂ
O evocare romanescă șl.
în măsură egală, o fidelă;
refacere documentară este
Prințul Ghica, roman de
Dana Dumitriu. Primul
volum are suficientă in
dividualitate pentru a pu
tea fi citit și 'comen
tat ca un roman de
sine stătător. Tema — adi
că realitatea istorică pe
care o urmează — este de
sigur seducătoare : reveni
rea lui Ion Ghica în țară,
întoarcerea beiului de Sa
mos va fi fost un eveni
ment în lunile atît de agi
tate ale sfîrșitului lui 1858.
Dana Dumitriu încearcă în
primul rînd să se substi
tuie personajului și con
temporanilor săi. Ambițios,
fără îndoială, prințul Ghica
nu este însă și un vanitos,
în noiențbrie 1858 debarcă
la Brăila): călătoria, ora
șul, atmosfera, contactul
i se par sumbre. Lipsa
fastului turcesc e înlocuită
de un „echilibru tolerant".
Impresiile dureroase sînt
amplificate de doza de in
certitudine prezentă parcă
în aer. în tot ce se petrece
în jur „Nu era încă lămurit dacă și cit mai putea
spera." Ajunul alegerilor
pentru tronul celor două
țări române, conform Con
venției de la Paris, e o pe
rioadă dintre cele mai în
cordate. Din „paradisul"
reprezentat de insula medi
teraneană
unde
înalta
Poartă îl numise guverna
tor. Ion Ghica descinde în
plină și balcanică țesătură
de intrigi politice. în țară,
întoarcerea sa stîrnește
suspiciuni și chiar reacții
contradictorii : primit ca
un „fiu rătăcitor", cu toate
onorurile,
este
imediat
„amendat" pentru exilul
voluntar din ultimii ani.
Tribunalul de la .Tîrgoviște
îi refuză calitățile de ale
gător și eligibil. datorită

funcției pe care i-o încre
dințaseră otomanii. Sfîrșitul anului îl găsește demisionînd telegrafic. în
tr-o stare, iarăși, de incer
titudine, pentru că nu are
siguranța că demisia îi
va fi acceptată. în sfîrșit. alegerile din ianuarie.
Ion Ghica salută îndoita
alegere a lui Alexandru
Ioan Cuza, în timpul că
ruia va fi pe rînd primministru și ministru de in
terne în Moldova, apoi în
Muntenia, nedepășind, prin
demisia cabinetului, termenul-limită.

insinuațe într-o încordare
ce reiese finalmente din
schimburil politicoase de
replici. 1Epoca se revarsă
cu o consistență ce dovedește nu numai seriozita
tea documentării, ci și o
intuiție adecvată. Persona
je multe își întretaie desti
nele în Prințul Ghica. își
întretaie, spuneam, căci
timpul obiectiv al narațiu
nii nu permite decît o în
registrare fulgurantă, in
tr-un fel caleidoscopică. a
figurilor politice ale vre
mii. Sînt desigur celebrități
de toate felurile, de la bă-

Un roman
de evocare istorică

Acestea sînt faptele. în
virtutea lor, Dana Dumitriu
construiește o ficțiune agreabilă. verosimilă. Ro
manul își începe acțiunea
în cenușia zi de noiembrie
și o încheie la 24 Ianuarie.
Principalul ciștig al cărții
este atmosfera recreată și.
prin ea, motivația de ordin
psihologic a atitudinii lui
Ion Ghica.
Roman de atmosferă, el
reconstituie lumea marilor
saloane bucureștene. a aristocrației și a „rebelilor"
liberali. opulența de îm
prumut. demagogia acțiu
nilor superficial patriotice
ale celor care nu urmă
resc
decît
să
dobîndească, unii să redobîndească puterea. Acest mi
raj al puterii politice de
vine personajul himeric pe
care îl întilnește Ion
Ghica.
Se vorbește mult în ro
manul Danei Dumitriu.
•) Dana Dumitriu. Prin Capitolele cele mai lungi
țul Ghica, vol. I, Editura nu sînt altceva decît con
Cartea Românească.
versații politice, dezbateri

trînul Mavros. socrul lui
Ion Ghica. sau Alexandru
Ghica. fostul domnitor, la
Ion Mânu, C. A. Rosetti,
Alexandru Golescu. loan
Cantacuzino. Grigore Alexandrescu. Dimitrie Bolintineanu. Pantazi Ghica,
Costache Negri, lord Stradford etc. Personajele intră
și ies din scenă, de multe
ori fără identitate fizică,
fără „corporalitate". Dana
Dumitriu este. în această
privință, un autor „tira
nic" : stăpînește complica
ta lume a urzelilor dinain
tea actului memorabil, dar.
ca un regizor de film, nu
își oprește obiectivul decît
atunci cînd în spatele chi
pului sau al vocii se ascun
de o trăire adîncă și sem
nificativă pentru context.
De acest tratament nu sca
pă nici personajul princi
pal. Precipitarea și tensiu
nea din a doua jumătate a
romanului jertfesc astfel
interiorizarea, analiza lă
untrică a evenimentului
cotidian, căci fiecare zi

aduce un lucru important
un fapt, o nuanță, o între
bare, o privire, un detaliu,
o lumină sau o umbră.
Spre final, „filmul" rein
tegrării „fiului rătăcitor"
devine mai puțin bogat în
profunzime
psihologică.
Personajul principal pier
de din consistentă în ciuda
faptului că romanul, pe
măsură ce înaintează spre
deznodămînt, e mai spec
taculos.
O reușită este maniera
stilistică aproape cinematografică pe care o între
buințează Dana Dumitriu.
Fraze scurte. propoziții
eliptice „îmblînzite" de căl
dura estetică a vreunei
figuri, Asociațiile au întotdeauna o conformație
plastică, forța lor expresivă
fiind aceea care limpezeș
te cadrul, punctează deta
liul. Tehnică cinematogra
fică, aceste susțineri contrapunctice ale discursului,
ale
conversațiilor-dezbatere sau ale celor rafinataluzive. săgetînd ironic
interlocutorul, se sprijină
și pe o construcție gramaticală
corespunzătoare.
Timpul prezent al verbe
lor induce un comportament
specific : nu este prezen
tul istoric al textului docu
mentar. ci prezentul unei
precipitări, prezentul exu
berant al1 atmosferei —
prezentul încordării. Lui i
se supun toate
celelalte
notații și sugestii.
s
Prin el
romanul are o vioiciune
stilistică neexcluzînd pro___
funzimea ; mai mult, lasă
o impresie muzicală : de
curgere ireversibilă. de
derulare
implacabilă
a
evenimentelor, de cenzură
sentimentală. Muzica, scrie
undeva Stendhal. îl obligă
pe cel ce o ascultă să pri- vească înainte, niciodată
înapoi : „Imensul avantaj
al muzicii, care trece ase
meni acțiunilor omenești."
Este o nuanță hotăritoare
a atmosferei imaginate de
Dana Dumitriu.

Costin TUCHILA.^

Teatrul de stat „Valea Jiului'* din Petroșani

Vîlcea.
suita acțiunilor
politice și cultural-artistice dedicate
sărbătoririi a 65 de ani de la fău
rirea statului național unitar român,
la Rîmnicu Vîlcea a avut loc un
interesant simpozion pe tema
„Folosirea elementelor de istorie locală
— in contextul istoriei
naționale pentru educația patrioti
că, revoluționară a oamenilor mun
cii". Au participat și au susținut
referate profesori și conferențiari
universitari, cercetători din cadrul
Muzeului de istorie a partidului, a
mișcării revoluționare și democra
tice din România, de la institutele
de arheologie și tracologie, precum
și cadre didactice, specialiști în acest domeniu din județ. • în co
muna Nicolae Bălcescu a avut loc
un colocviu național pe tema „Ideea
de unitate națională în epoca mo
dernă", precum și un spectacol cul
tural-artistic susținut de formații
artistice laureate in cadrul Festiva
lului național „Cîntarea României".
(Ion Stanciu).
BraSOV La Zămești s-a des
fășurat cea de-a 7-a ediție a tradi
ționalului festival interjudețean al
cîntecului și dansului popular
„Floarea de colț". Prin larga parti
cipare și audiență, actuala ediție,
dedicată aniversării a 65 de ani de
la făurirea statului național unitar
român, s-a constituit într-o adevă
rată sărbătoare a portului, cîntecu
lui și dansului popular, la care pe
lingă formațiile artistice locale
și-au adus contribuția și formații
folclorice din Brașov, Făgăraș, Codlea, Recea, ca și din județele Alba
și Vrancea. (Nicolae Mocanu).
Galați
orSanizarea Consi
liului județean al sindicatelor, la
Galați s-a desfășurat ediția a 3-a a
festivalului-concurs interjudețean
de muzică ușoară și populară româ
nească „Steaua Dunării". Au evo
luat peste 70 de interpreți din 30
de județe ale țării. Premiul I a re
venit la muzică populară Măriei
Trușcă din Gorj și Măriei Macovei
din Suceava, iar la muzică ușoară
Interpretelor Maria Anca din jude
țul Cluj și Paul Călina — București.
Titlul de laureat și trofeul festiva
lului au fost acordate solistei de
muzică ușoară Sanda Zamfir, tipo
graf din Galați, și interpretului de
muzică populară Pavel Păușan,
muncitor din județul Sălaj. (Dan
Plăeșu).

Vaslui
(Urmare din pag. I)
PROGRAMUL 1

Teles port
Rezultatele tragerii Pronoexpres
Muzică populară
Noile tradiții ale școlii. Reportaj
Imnuri ale păcii, imnuri ale pa
triei române. Emisiune de cintece
și versuri
1001 de seri
închiderea programului
Telejurnal (parțial color)
Pentru dezarmare, pentru pace 1
Actualitatea în economie
Melodii șl interprețl
20,50 Forum politico-ideologic. Răspun
derea colectivă și răspunderea in
dividuală în realizarea sarcinilor
econom’ce
21, 05 Film artistic (color). „început de
drum“. Premieră pe tară. Cu :
Leigh McCloskey, Cindy Grover.
Regia : Robert Michael Lewis
22,15 Discorama — M’rellle Mathieu
22.30 Telejurnal (partial color)
PROGRAMUL 2

Telejurnal
Scena și ecranul
Din țările socialiste
Mic dicționar de operă șl
Litera „P“ (III)
32,30 Telejurnal

20.03
20.20
21,00
31,30

balet.

producție, de a participa activ, cu
răspundere la progresul țării.
La nivelul de dezvoltare și de
diversificare la care a ajuns economia țării noastre, substanțele ne
metalifere constituie astăzi materii
prime de bază, practic pentru toate
sectoarele economiei naționale. Dez
voltarea anumitor ramuri de vîrf
ale tehnicii și cercetării științifice,
cum sînt echipamentele de calcul,
cosmonautica, laserii, tehnica nu
cleară, telecomunicațiile, endoscopia medicală este de neconce
put fără aportul substanțelor ne
metalifere. Iată de ce și sarcinile
ce stau în fața noastră sînt deosebit
de complexe.
în întreaga noastră activitate, de
la fundamentarea programelor și
pînă la înfăptuirea lor. beneficiem
de o îndrumare și coordonare
substanțială și permanentă din
partea Consiliului Național pentru
Stiintă și Tehnologie, condus cu
aleasă competentă de tovarășa
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu. Corespunzător obiecti
velor stabilite ne-am concen-

trat cercetările asupra a circa 50 de
substanțe nemetalifere și roci utile,
în colaborare cu unitățile de pro
ducție am obținut rezultate merito
rii pentru valorificarea, în concor
danță cu nevoile economiei, a nu
meroase substanțe : sare, produse
cuarțofeldspatice, calcare, dolomite.

sărace in elemente utile, pentru
care multă vreme nu am avut teh
nologii de valorificare în condiții
economice. Pe baza celor mai re
cente cercetări și testări efectuate
în colaborare cu Institutul agrono
mic din Cluj-Napoca și Academia
de științe agricole și silvice obținem,

tru Știință și Tehnologie se apro
pie de finalizare programul com
plex de valorificare a tufurilor,
cuprinzînd peste 30 de domenii de
utilizare a acestei resurse minerale.
Industria noastră în plină dez
voltare, pe lîngă produse minerale
nemetalifere de mare masă și

Răspunderea cercetării științifice
bentonite, cretă, nisipuri metalur
gice și pentru industria sticlei, caolin pentru fabricarea hîrtiei etc. Pe
baza noilor tehnologii elaborate de
cercetătorii noștri, astăzi se reali
zează in țară produse de calitate
superioară, care includ numeroa
se substanțe — diatomită, grafit,
feldspat ș.a. — substanțe ce se adu
ceau înainte din import. Țara
noastră dispune de importante' re
surse de săruri de potasiu și de
magneziu de calitate inferioară.

„Scînteii"

prin tehnologii eficiente, produse utilizabile în agricultură și zootehnie.
Ca urmare, producția obținută pen
tru cultura porumbului, cartofului,
sfeclei de zahăr etc. este compa
rabilă, uneori, cantitativ și calitativ
chiar superioară, celor obținute
prin folosirea sărurilor de potasiu
importate. Pornind de la indicațiile
date de a valorifica imensele zăcă
minte de tufuri vulcanice de care
dispune țara noastră, sub coordo
narea Consiliului Național pen-

volum, utilizează peste 180 de alte
produse nemetalifere de mic tonaj,
care, în bună parte, ar putea fi asi- ’
gurate din resurse proprii. Este de
datoria noastră — o datorie pa
triotică — de a smulge pămîntului, de a produce toate aceste
substanțe nemetalifere de care dis
pun solul și subsolul țării noas
tre.
Ca urmare, chiar în cursul anului
1983 vor fi asimilate produsele de
bentonită pentru lacuri și vopsele,

de argile pentru emailare, cuarțuri
chimizate, mase de stampare acide,
paste de șlefuit, suporți pentru
pesticide ș.a., mare parte din ele urmînd a fi produse în institut.
Toate aceste rezultate subliniază
orientarea și clarviziunea secretaru
lui general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, de consecvent
susținător și promotor al cercetării
ș*iințifice proprii în folosul și spre
binele patriei noastre socialiste. De
altfel, în ultimii 18 ani cercetarea
științifică minieră a beneficiat din
plin de sprijinul și îndrumarea sa
directă, fiindu-ne create toate con
dițiile materiale în vederea ac
celerării operațiunilor de ex
tracție, prelucrare și valorificare
superioară a materiilor prime mi
nerale. Strins unit în jurul parti
dului nostru comunist, colectivul de
cercetători și proiectanți al institu
tului nostru își va aduce, împreună
cu minerii, cu ceilalți oameni ai
muncii, întreaga contribuție la în
făptuirea mărețelor obiective sta
bilite de Congresul al XII-lea și
Conferința Națională ale parti
dului.

maI multe sal' din

municipiile Vaslui și Bîrlad s-a
desfășurat, în organizarea între
prinderii județene de specialitate, o
foarte atractivă Săptămînă a come
diei cinematografice. Spectatorii
vasluieni au vizionat cu acest pri
lej cele mai recente pelicule de acest gen produse de studiourile ci
nematografice românești, s-au întilnit cu scenariști și actori realiza
tori. (Petru Necula).

Teleorman. La Casa de CU1‘
tură a sindicatelor din Alexandria a
fost vernisată expoziția de artă
plastică „Lumină și culoare". Sînt
reunite aproape 100 de lucrări de
pictură și grafică ale unor profesori
de desen din județ — cunoscut! ar
tiști amatori evidențiați în cadrul
Festivalului
național
„Cîntarea
României". (Stan Ștefan).

Maramureș. Teatrul drama’
tic din Baia Mare a pus în scenă o
nouă piesă în premieră — cea de-a
doua din actuala stagiune. în regia
lui Sergiu Savin și scenografia lui
Ion Bădilă, actorii băimăreni au
prezentat spectacolul cu piesa „Su
biectul era trandafirii" a dramatur
gului american contemporan Frank
D. Gilroy. (Gheorghe Susa).
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în întreaga tară continuă adunări și mitinguri ale oamenilor muncii
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Capitală

Lucrările Consfătuirii pe țară
cu cadrele din domeniul sanitar
Marți au început în Capitală lu
crările Consfătuirii pe țară cu cadre
le din domeniul sanitar.
Organizată din inițiativa tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al partidului, președintele Re
publicii Socialiste România, consfă
tuirea reunește membrii Consiliului
Sanitar Superior, reprezentanți ai
Academiei de Științe Medicale, Uniunii Societăților de Științe Medi
cale. cadre didactice din invățămlntul superior de specialitate, directori
de clinici și spitale.
La consfătuire participă, de ase
menea. secretari cu probleme sociale
ai comitetelor de partid județene și
din municipiul București, reprezen
tanți ai organizațiilor de masă $i
obștești.
Cuvîntul de deschidere al reuniu
nii a fost rostit de tovarășa Alexan
drina Găinușe, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
viceprim-ministru al guvernului.
în continuare, s-a dat citire Decre
tului prezidenția] privind compo
nența și organizarea Consiliului Sa
nitar Superior. Funcția de președinte
al acestui for a fost încredințată to
varășei Alexandrina Găinușe.
Tovarășul Eugen Proca. ministrul
sănătății, a prezentat, apoi. „Raportul
privind evoluția principalelor feno
mene demografice și Programul de
măsuri privind creșterea natalității
și asigurarea sporului natural al
populației", iar tovarășul Alexandru
Oproiu, adjunct al ministrului sănă
tății, a dat citire „Raportului și
Programului de măsuri privind îm
bunătățirea organizării și creșterea
calității asistenței medicale a per
sonalului muncitor".
Participanții la discuții au dat o
înaltă apreciere politicii partidului
și statului, indicațiilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, președintele Repu
blicii Socialiste România, cu privire
la asigurarea unei noi calități, supe
rioare, a întregii activități economi
ce și sociale, la dezvoltarea bazei
materiale a asistenței medicale, la
asigurarea sănătății populației. Tot
odată, a fost relevat sprijinul pre
țios acordat în permanentă de tova

rășa academician doctor inginer
Elena Ceaușescu activității de cercetare în domeniul medical.
Analizînd principalele probleme
legate de ocrotirea sănătății oame
nilor muncii în etapa actuală, participanții au subliniat angajamentul
întregului personal sanitar de a indeplini. în cele mai bune condiții,
sarcinile ce le revin din documentele de partid și de stat, au propus
căi și mijloace menite să conducă la
permanenta îmbunătățire a stării de
sănătate a cetățenilor, la perfecționarea actului medical, toate acestea
constituind componente esențiale ale
noii calități a vieții. Au fost dezbă
tute probleme demografice și rezul
tatele bune obținute în acest dome
niu, cît și lipsurile existente în evo
luția natalității. Totodată, au fost
evidențiate succesele notabile pri
vind reducerea continuă a mortali
tății infantile, s-au stabilit noi mă
suri profilactice și curative de scă
dere a acesteia, de dezvoltare și per
fecționare a asistentei medicale a
mamei și copilului, și femeii în ge
neral.
De asemenea, participanții la dis
cuții au expus pe larg principalele
aspecte ale asistentei medicale pre
ventive și curative a personalului
muncitor, ale stării lui de sănătate,
în vederea stabilirii celor mai cores
punzătoare măsuri de recuperare a
celor suferinzi șl de reintegrare a
lor în producție.

★

în cursul după-amiezli, lucrările
consfătuirii s-au desfășurat pe grupe
de județe. Cu acest prilej, au fost
abordate aspecte din domeniile de
mografiei și stării de sănătate a
populației, in etapa actuală, s-au
făcut propuneri care să sprijine
creșterea natalității, asigurarea spo
rului natural al populației. Un loc
important în dezbateri l-au ocupat
creșterea calității actului medical,
îmbunătățirea asistentei medicale a
personalului muncitor, întărirea or
dinii și disciplinei în rîndul cadrelor
sanitare.
.
;
Lucrările consfătuirii continuă.
(Agerpres)

Cronica zilei
Imagine de la adunarea de ieri a oamenilor muncii de la întreprinderea de mașini grele din București

Combinatul poligrafic „Casa Scînteii" — București

Institutul de cercetări și proiectări pentru celuloză

Cuvîntul partidului, al președintelui
României - cuvînt pentru paee

și hîrtie — Brăila

Sala de marmură a Combinatului
poligrafic „Casa Scînteii'* a răsunat
ieri de sutele de glasuri ale mun
citorilor tipografi reuniți intr-un
mare miting dedicat păcii și dezar
mării. Ei, tipografii, acești oameni
care fac din noapte zi pentru ca
ziarele să ajungă în fiecare dimi
neață la timp sub ochii cititorilor,
acești oameni care trec prin inimi
le și conștiința lor cuvîntul
partidului, al secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
dîndu-i formă tipărită, și-au expri
mat cu hotărîre adeziunea deplină
la Apelul pentru pace și dezarmare
al Frontului Democrației și Unității
Socialiste. Mitingul, deschis prin
cuvîntul tovarășei Ecaterina Badiu,
vicepreședinte al Consiliului Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste al sectorului 1, a oferit tipo
grafilor bucureșteni, primi cititori
ai Apelului, document dezbătut de
ei cu aprindere în chiar noaptea
cînd textul le-a fost încredințat
spre tipărire, uh prilej de a-și .ex
prima încă o dată, răspicat, voința
de dezarmare și pace. Cum și aveau y
să sublinieze, în cuvîntul lor. Doina
Patru, președinta comisiei de femei,
și muncitorul Aurel Târziu, din sec
ția culegere.
„Nu de rachete este nevoie, în
Europa și în lume, ci de măsuri de
înlăturare a armamentului nuclear,
de dezvoltare a colaborării și în
țelegerii, arăta brigadierul Dumitru
Niță, din secția tipar adînc. Oame
nii de pe întreaga planetă doresc
pace, pentru a-și putea făuri o viață
mai bună". „Vrem ca și generațiile
care vin după noi să se bucure de
pace, de o viață fericită, fără ame
nințarea unui război nuclear — spu-

nea Alexandrina Popescu, maistru
în secția tipar înalt. Nu VFem ra
chete în Europa și în lume, nu vrem
ca tineretul, copiii noștri să de
vină victimele lipsei de rațiune".
Ca reprezentanți ai generației ce a
cunoscut războiul, Nicolae Nițescu,
președintele comitetului sindical, și
Mihai Rusescu, șeful secției gazete,
au reafirmat năzuințele de pace ale
poporului nostru.
în încheierea mitingului. Intr-o
atmosferă de vibrant patriotism,
participants au adoptat textul unei
telegrame
adresate
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, în care se spu
ne, între altele :
Adunarea oamenilor muncii
de la Combinatul poligrafic
„Casa Scînteii", reunind în gînd
și fapte comuniștii, membrii or
ganizațiilor de masă și obștești,
exprimă puternica adeziune a
celui mai mare colectiv de tipo
grafi din țară față de presti
gioasele dumneavoastră iniția
tive pentru înlăturarea primej
diei nucleare și oprirea ampla
sării pe teritoriul Europei a noi
rachete nucleare cu rază medie
de acțiune, pentru trecerea. la
retragerea și distrugerea celor
existente. Ne exprimăm depli
na aprobare față de aceste ini
țiative și idei profund uma
niste, întrucît ele exprimă as
pirația noastră, a tuturor spre o
viață în libertate, pentru noi și
copiii noștri, pentru ca țara și
lumea în care trăim să fie fe
rite de spectrul unui cataclism
nuclear.

Combinatul de prelucrare a lemnului — Rm. Vîlcea

ND hotărit înarmărilor nucleare!
Combinatul de prelucrare a lem
nului Rm. Vîlcea —.marți, 27 sep
tembrie, ora 15,30. Pe platoul de
la intrarea în marea unitate vîlceană, unde lemnul se metamor
fozează în produse de valoare și
largă utilitate, și-au dat întîlnire
toți oamenii muncii care au ieșit
din schimbul de dimineață. Marea
adunare consacrată luptei pentru
oprirea cursei înarmărilor nu
cleare în Europa, pentru dezar
mare și pace în lume, organizată
aici a debutat într.-o atmosferă
vibrantă, de puternică însuflețire.
Din sute de piepturi au răsunat
puternic : „Partidul — Ceaușescu
— pace !“. „Ceaușescu — România,
pacea și prietenia !“, „Nu înarmă
rii !“, „Da colaborării 1“ — cuvinte,
în care erau emoționant încorpo-/
rate simțămintele, gindurile și
idealurile tuturor celor prezenți.
„Asemenea întregului popor —
arăta în cuvîntul său tehnicianul
Nicolae Almariei — avem datoria
sacră de a lupta cu toate forțele
pentru oprirea cursei înarmărilor
și în special a înarmărilor ato
mice, care amenință însăși viața
pe planeta noastră. în numele a
tot ceea ce am înfăptuit, în nu
mele idealurilor ce ne călăuzesc,
ne -idicăm glasul pentru a cere
oprirea amplasării de noi rachete
nucleare în Europa, pentru retra
gerea și distrugerea celor exis
tente". Exprimîndu-și gîndurile,
alți vorbitori, între care muncitoa
rea Filofteia Albu,
președinta
comitetului sindicatului, tehnicia
nul Ion Vega, economista Lili
Andreescu, au subliniat că noile
inițiative ale României pentru

salvgardarea păcii, izvorîte din cele
mai profunde idealuri și preocu
pări ale națiunii noastre, consti
tuie o nouă și grăitoare dovadă a
înaltei răspunderi pe care pre
ședintele țării noastre o manifestă
pentru destinele păcii și civiliza
ției pe pămînt. „Sînt mîndru că
m-am născut, trăiesc și muncesc
intr-c țară demnă, ale cărei as
pirații de pace și colaborare sînt
cunoscute și apreciate pe toate me
ridianele globului" — spunea teh
nicianul Constantin Gâulea.
Cu aceste ginduri, cu aceste sim
țăminte, participanții la miting
au adresat tovarășului Nicolae
Ceaușescu o telegramă, în care
se arată, printre altele :

Manifestîndu-ne și cu acest
prilej atașamentul deplin față
de întreaga politică a partidului
și statului nostru, vă adresăm,
stimate și iubite tovarășe
piicolae Ceaușescu, un vibrant
omagiu pentru neobosita dum
neavoastră activitate Îndreptată
spre oprirea amplasării în Eu
ropa a noilor rachete cu rază
medie de acțiune, pentru retra
gerea și distrugerea celor exis
tente, pentru dezarmare, pentru
o lume a păcii și colaborării.
Vă asigurăm, în același timp,
că vom munci cu toată energia
pentru înfăptuirea exemplară a
sarcinilor ce ne revin, pentru
ca împreună cu întregul popor
să sporim forța și influența
României în lume, capacitatea ei
de a acționa cu succes pentru
înfăptuirea intereselor și aspi
rațiilor poporului român, ale lu
mii intregi.

Nobila misiune a oamenilor
de știință - apărarea păcii
Oamenii muncii de la Institutul
de cercetări și proiectări pentru ce
luloză și hîrtie din Brăila s-au în
trunit într-o vibrantă adunare, ca
răspuns la Apelul Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, dînd
astfel expresie gîndurilor și năzu
ințelor lor, in consens cu aspira
țiile întregului popor, de a trăi în
pace, colaborare și deplină secu
ritate.
în deschiderea adunării, Gheorghe Bprhan, directorul Institutului
de cercetări și proiectări pentru
celuloză și hîrtie, a arătat că oa
menii de știință, cercetătorii din
întreaga țară se simt puternic mo
bilizați de chemările înflăcărate
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu,
de ideile din Apelul Frontului De
mocrației și Unității Socialiste,
animați de voința de a-și uni efor
turile cu cele ale oamenilor de ști
ință din întreaga lume, ale tuturor
popoarelor pentru a făuri cea mai
puternică armă — arma unității,
arma păcii și colaborării. Vorbi
torii au exprimat profundă re
cunoștință
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu pentru inițiativele sale
consecvente vizind oprirea ampla
sării de noi rachete în Europa, re
tragerea și distrugerea celor exis
tente, problema dezarmării interesînd vital toate categoriile sociale,
în cuvintele rostite, reprezentanții
colectivului de cercetători de la
institutul din Brăila s-au referit la
marea răspundere a oamenilor de
știință pentru a pune rezultatele
cercetărilor lor nu în slujba creă
rii de noi arme distrugătoare, ci
în folosul păcii, al progresului. A
fost evidențiat în acest sens rolul
Comitetului național român „Oa
menii de știință și pacea", condus
de tovarășa academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, savant de

renume mondial, a cărei vastă ac
tivitate se bucură de înaltă prețuire
pe plan internațional, fiind larg cu
noscute demersurile sale în promo
varea cauzei colaborării între oa
menii de știință din întreaga lume,
pentru ca minunatele cuceriri ale
geniului uman să slujească numai
binele popoarelor, progresul și
prosperitatea întregii umanități.
în spiritul Apelului F.D.U.S.,
proiectanta Stela Dragu, secretara
comitetului U.T.C., Maria Lovin,
președinta comisiei de femei,
Gheorghe Furmuzachi, vicepre
ședinte al comitetului sindical, și
inginer Viorica Dobre Neuceanu
au adresat cercetătorilor și proiectanților de pretutindeni chemarea
de a-și uni eforturile pentru a im
pune factorilor politici să aleagă
calea rațiunii, să acționeze pentru
dezarmare, pentru pace.
într-o atmosferă de puternic en
tuziasm. participanții la adunare
au adresat o telegramă tovarășului
Nicolae Ceaușescu, în care se
spune, printre altele :
Oamenii muncii, cercetători
și proiectanți, de la Institutul
de cercetări și proiectări de ce
luloză și hîrtie din Brăila vă
adresează, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, un
omagiu fierbinte pentru activi
tatea neobosită pe care o desfășurați în vederea afirmării
nobilelor idealuri ale dezarmă
rii și păcii. Vă asigurăm că vom
munci cu înaltă răspundere re
voluționară și patriotică pentru
a ne aduce contribuția la con
tinua înălțare a patriei pe noi
trepte de progres și civilizație,
la înfăptuirea întregii politici
interiie și internaționale a
României socialiste.

Șantierul naval Galați

„Vrem ca vapoarele construite de noi
să navigheze continuu
pe o mare a liniștii, a păeii“
Decorul specific din zona docului
uscat al Șantierului naval Galați a
căpătat marți, 27 septembrie, o în
fățișare deosebită, de însuflețită
participare, cu prilejul adunării
oamenilor muncii din această re
prezentativă întreprindere a ora
șului dunărean, adunare consacrată
păcii și dezarmării. Impunătoarele
secții navale de aici, profilele noi-

lor vase au fost împodobite cu nu
meroase lozinci, care exprimau
voința de pace a acestui puternic
colectiv muncitoresc : „Un NU
hotărit amplasării rachetelor în
Europa !“, „Să înceteze cursa înar
mărilor I", „Pacea, munca, ome
nia — Ceaușescu, România!“, „Pace
și securitate !“. Numeroase portrete
ale secretarului general al partidu

Foto : E. Dichiseanu

lui, drapelul partidului și al tării
erau purtate de brațele oamenilor
muncii, constructori navali abia ieșiți din schimb.
Deschizind adunarea, tovarășa
Ruxandra Simionică, președinta
Consiliului municipal Galați al
F.D.U.S., a exprimat profunda re
cunoștință a navaliștilor gălățeni, a
oamenilor muncii din acest oraș
pentru strălucitele inițiative de
pape ale președintelui țării, to
varășul NicolaeCeaușescu, voință
întregii populații a Galațiului de a
răspunde prin acțiuni insuflețitoare chemărilor din Apelul pentru
dezarmare și pace al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste.
„Fac parte din generația care nu a
cunoscut și nu dorește să cunoască
grozăviile războiului, o generație
care vrea să-și făurească viitorul
in deplină înțelegere și pace" —
spune în cuvîntul său mecanicul
Gheorghe Stratica, secretarul co
mitetului U.T.C. din întreprin
dere. Vibrante cuvinte de adezi
une la idealurile de pace și dezar
mare, scumpe nouă, tuturor, au
rostit și inginerul Ion Călina, di
rectorul tehnic al șantierului, elec
tricianul Gheorghe Anton, inginer
Aurelia Bindiu, președinta comisiei
de femei. „Noi, aici, la Galați,
construim vapoare și vrem ca ele
să navigheze continuu pe o mare
a liniștii, a păcii" — arăta
economistul. Clement Grecu, pre
ședintele comitetului O.D.U.S. din
întreprindere, Iar maistrul Gheor
ghe Lupea, Erou al Muncii Socia
liste, sublinia : „Cei care sintem
mai în vîrstă, am cunoscut ce în
seamnă războiul și nimeni nu vrea
ca el să se repete. Vrem să trăim
și să muncim în pace. Sintem
profund interesați în apărarea des
tinelor păcii, întrucît numai pacea
însoțită de muncă stăruitoare poate
asigura împlinirea grandioaselor
programe stabilite de Congresul al
XII-lea. de Conferința Națională ale
P.C.R., dezvoltarea continuă a pa
triei noastre socialiste".
în încheierea adunării, participanții au adoptat o telegramă
adresată
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, în care se spune, prin
tre altele :

împreună cu întregul popor,
constructorii de nave găiățcni
dau o inaltă apreciere contribu
ției dumneavoastră la soluțio
narea problemelor cu Pare
se confruntă în prezent omenîrea. Vapoarele construi
te de noi, aici, la Galați,
navigînd pe mările și oceanele
Terrei, poartă cu mindrie la ca
targ tricolorul românesc, me
sager de pace, prietenie și cola
borare între popoare. Vă asigu
răm, mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că
activitatea dumneavoastră pil
duitoare pentru făurirea unei
Românii socialiste prospere, pen
tru soluționarea constructivă,
prin tratative, a tuturor proble
melor litigioase constituie pen
tru noi, oamenii muncii din
Șantierul naval Galați, un im
bold permanent in activitatea
de transpunere in viață a măre
țelor obiective stabilite de Con
gresul al XII-lea și Conferința
Națională ale partidului.

Participanții la adunări ți mitinguri au trimis scrisori ambasadelor U.R.S.S. și S.U.A. la Bucu
rești, ambasadelor tuturor statelor europene, precum și mesaje către Organizația Națiunilor Unite, in
care se adresează chemarea pentru curmarea cursei înarmărilor, in primul rind a celor nucleare,
pentru înfăptuirea dezarmării ți asigurarea păcii.

Tovarășul Ion Dlncă, prim vice
prim-ministru al guvernului, a pri
mit. marți după-amiază. delegația
Federației Cooperativelor de Aprovi
zionare și Desfacere din Republica
Populară Chineză, condusă de tova
rășul Pan Yao. președintele federa
ției, care face o vizită în țara noas
tră.
La întrevedere a participat tovară
șul Paul Niculescu, președintele
Uniunii Centrale a Cooperativelor
de Producție, Achiziții și Desfacere
a Mărfurilor — CENTROCOOP.
A fost de față Li Zewang, amba
sadorul R.P. Chineze la București.
în cadrul convorbirii au fost evi
dențiate cu satisfacție bunele relații
de prietenie și colaborare economică
statornicite între țările și popoarele
noastre, relații ce se desfășoară pe
multiple planuri, in spiritul hotăririIor și înțelegerilor convenite la cel
mai inalt nivel. In acest context au
fost abordate probleme privind posi
bilitățile dezvoltării conlucrării româno-chlneze în domeniul coopera
ției.
întrevederea s-a desfășurat într-o
atmosferă caldă, tovărășească.

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul cu
prins între 28 septembrie, ora 29 — 1
octombrie, ora 20. în țară : Vremea va
fi în general frumoasă, cu cerul varia
bil, mai mult senin în sudul tării. în
regiunile din nord-estul țării va ploua
slab. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat, cu intensificări locale In nordul
și estul tării, precum și la munte, predominînd din sectorul nord-vestic. Tem

In legătură cu conferința
Uniunii Interparlamentare
Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, l-a primit pe to
varășul Sin In Ha, ambasadorul Re
publicii Populare Democrate Co
reene la București, și l-a rugat să
transmită, din partea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii
Socialiste
România, tovarășului Kim Ir Sen,
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Coreea,
președintele Republicii Populare De
mocrate Coreene, că România a
hotărit să nu participe la- lucrările
celei de-a 70-a Conferințe a Uniunii
Interparlamentare, programată să
aibă loc la Seul In luna octom
brie a. c.

★

Cu prilejul apropiatei sărbătoriri ■
Zilei naționale a Republicii Cipru,
marți după-amiază a avut loc. în
Capitală, o manifestare culturală or
ganizată de Institutul român pentru
relațiile culturale cu străinătatea.
Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și Ligii române de
prietenie cu popoarele din Asia și
Africa, reprezentanți ai Ministerului
Afacerilor Externe, un numeros pu
blic.
(Agerpres)

peraturile minime vor fl cuprinse între
2 și 12 grade. Izolat mai coborîte în es
tul Transilvaniei, iar cele maxime, în
scădere, în a doua parte a intervalului,
vor fi cuprinse între 15 și 25 de grade,
în primele nopți, în Transilvania si
nordul Moldovei, izolat, se va produce
brumă. Local, seara și dimineața, cea
ță. în București : Vremea va fi fru
moasă, cu cerul variabil, mai mult se
nin. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor osci
la între 6 și 10 grade, iar maximele în
tre 20 și 24 de grade. (Otilia Diaconu,
meteorolog de serviciu).
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Actualitatea la fotbal
9 Azi se dispută manșa a doua
din primul tur al cupelor europene
iu fotbal.
La București, in Cupa campioni
lor, Dinamo va primi replica echi
pei finlandeze Kuusysi Lahti (în
tur : 1—0). Meciul are loc pe sta
dionul Dinamo începînd de la ora 15.
La Split, în Cupa U.E.F.A., Uni
versitatea Craiova întîlnește, in
tr-un meci dificil, puternica echipă
iugoslavă Hajduk Split. La Craiova
scorul a fost 1—0 pentru Universi
tatea. (Ora de joc : 19 — ora Bucu
rești).
La Graz (ora 20 — ora București),
tot în Cupa U.E.F.A., Sportul Stu
dențesc joacă în compania formației
locale Sturm. în primul meci, la
București, scorul a fost favorabil
oaspeților cu 2—1.
Urăm
succes
reprezentantelor
noastre in etalarea unuj fotbal de
calitate și, mai ales, de calificare 1
© După cum se anunță de la se
cretariatul Uniunii europene de fot
bal finala „Cupei campionilor" eu
ropeni va avea loc anul viitor, la 30
mai, la Roma, iar finala „Cupei cu
pelor" la 16 mai. la Basel.

O La turneul final al campiona
tului mondial de fotbal, ce va fi
găzduit în 1986 de Mexic, vor fi
prezente 14 echipe europene, s-a
anunțat la sediul U.E.F.A. de la
Berna. La preliminarii vor participa,
s-a adăugat, 32 dintre cele 33 de
echipe naționale europene, singura
absentă fiind Liechtenstein.
Propunerea privind organizarea
unui campionat mondial al juniorilor
sub 18 ani, aparținînd lui Joao Havelange, președintele F.I.F.A.. a fost
respinsă în cursul lucrărilor Comite
tului executiv al U.E.F.A. desfășu
rate la Frankfurt pe Main. în ca
drul ședinței s-a propus ca data de
începere a turneului final al cam
pionatului mondial de fotbal din
1986 să fie 30 sau 31 mai.
Pe de altă parte, un purtător de
cuvînt al U.E.F.A. a declarat că in
viitor Campionatul european de fot
bal pentru juniori A se va disputa o
dată la doi ani. și nu în fiecare an,
ca in prezent. De asemenea, U.E.F.A.
exprimă rezerve importante în ce
privește organizarea unei „Cupe
mondiale" rezervate formațiilor fe
minine, ca și față de o competiție
similară în sală.

în cîteva rînduri
• în primul tur al competiției In
ternaționale masculine de șah „Cupa
campionilor europeni", echipa Uni
versitatea București (Valentin Stoi
ca, Mihai Ghindă, Traian Stanciu,
Constantin Ionescu, Lucian Vasilescu, Vasile Georgescu) a întrecut cu
scorul de 8,5—3,5 formația belgian
nă Ruy Lopez din Gând. Șahiștii ro
mâni s-au calificat pentru turul se
cund al competiției.
® La bazele sportive „Constructo
rul" și „Spartacus" din Brăila au
început întrecerile turneului final al
campionatului național al „Daciadei"
la tenis juniori și junioare. Pînă la
2 octombrie, pe cele 17 terenuri de
tenis puse la dispoziția campionatu
lui vor evolua peste 260 de sportivi
reprezentind 33 de secții. (Cornelia
Ifrim).

® în turneul international feminin
de handbal de Ia Vilnius, echipa
României a întrecut cu scorul de
18—17 (7—5) selecționata de tineret
a U.R.S.S. Mariana Oacă a fost din
nou principala realizatoare a forma
ției române, înscriind 9 goluri. într-un alt joc orima selecționată a
U.R.S.S. a învins cu scorul de 21—13
(10—6) echipa Norvegiei.
® Proba de maraton de Ia Varșo
via a fost cîștigată de atletul bulgar
Stanimir Nenov, cronometrat pe
42,195 km cu timpul de 2h24’17”. La
feminin a cîștigat tînăra sportivă
poloneză Irena Maliborszka (18 ani),
in 2h59’33”.
Au luat startul 2104 concurenți,
dintre care 1 938 bărbați. Ultima a
trecut linia de sosire, după 7hl4’ po
loneza Helena Opilovska, in vîrstă
de 75 ani.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
i

Președintele Republicii Socialiste România

■

BUCUREȘTI

îmi face plăcere să exprim Excelenței Voastre și poporului Republicii
Socialiste România, în numele poporului Republicii Arabe Yemen și al
meu personal, sincere mulțumiri și aprecieri pentru felicitările adresate
i cu ocazia aniversării revoluției din 26 septembrie.
î
Vă exprim, totodată, sincerele mele urări de sănătate și fericire pentru
Excelenta Voastră, de bunăstare și progres pentru poporul român, de dez
voltare continuă a relațiilor de prietenie și colaborare dintre țările noastre.

,'

Colonel ALI ABDULLAH SALEH
•3
>
L

■

Președintele Republicii Arabe Yemen,
Comandantul general al Forțelor Armate,
Secretarul general al Congresului Popular
General
----------------- ;-----------------------------------------

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

.

bucurești

Vă rog să primiți, Excelență, mulțumirile noastre pentru amabilul mesaj
de felicitare pe care ni l-ați trimis cu ocazia Zilei naționale a Arabiei
t Saudite.
La rîndul meu, transmit excelenței Voastre multă sănătate și fericire
personală, iar poporului român urări de progres și bunăstare.
Vă rog să acceptați, Excelență, salutările mele.

FAHD IBN ABDULAZIZ AL-SAUD
Regele Arabiei Saudite
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Convorbiri Ia C.C. al P. C.R.
Marți,, tovarășii Ion Coman. membru al Comitetului Politic Executiv,
secretar al C.C. al P.C.R., și Miu
Dobrescu, membru sunleant al Comitetului Politic Executiv, secretar
al C.C. al P.C.R., s-au întîlnit cu
Theo Koritzinsky, președintele Partidului Socialist de Stingă din Nor
vegia, care, la invitația C.C. al
P.C.R., face o vizită în tara noastră.
Cu acest prilej, președintele Parti
dului Socialist de Stînga din Norve
gia a rugat să se transmită tova
rășului Nicolae Ceaușescu, personalitate proeminentă a vieții internaționale contemporane, bine cunoscută
și apreciată în Norvegia, mulțumirile
sale pentru invitația de a vizita
România, împreună cu salutul său
cordial și cele mai bune urări de
succese în laborioasa sa activitate
în fruntea partidului și statului.

Mulțumind, tovarășul Ion Coman
a transmis, la rîndul său, din partea
tovarășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, un călduros salut,
precum și urări ,de succes în activi
tatea consacrată năzuințelor po
porului norvegian.
în cadrul convorbirii s-a procedat
la un schimb de păreri privind ac
tivitatea celor două partide și au
fost abordate unele aspecte ale si
tuației internaționale.
Totodată, s-a exprimat dorința de
a dezvolta bunele raportu-’ dintre
Partidul Comunist Român ' Partidul
Socialist de Stînga din N. egia, in
interesul ambelor partide și țări,
cauzei păcii, securității și colaboră
rii internaționale.
Convorbirea s-a' desfășurat într-0
atmosferă cordială, prietenească.

Gala filmului chinez
Cinematograful „Studio" din Capi
tală a găzduit, marți seara, gala fil
mului chinez, manifestare organizată
sub egida Consiliului Culturii și
Educației Socialiste, cu prilejul celei
de-a 34-a aniversări a proclamării
R.P. Chineze.
A fost prezentat filmul „Prințesapăun“. feerie cinematografică inspi
rată dintr-o veche legendă chineză.
în alocuțiunea rostită în deschide
rea galei, criticul Florian Potra a re
levat strînsele relații cultural-artistice româno-chineze. rolul acestora în
mai buna cunoaștere și apropiere
dintre cele două popoare.

La spectacol au luat parte Con
stantin Oancea, adjunct a.1 ministru
lui afacerilor externe, Ion Găleteanu, secretar de stat la Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste. Ion Po
pescu Puțuri, președintele Asociației
de prietenie româno-chineză, repre
zentanți ai Asociației cineaștilor.
I.R.R.C.S., oameni de artă și cultură,
un numeros public.
Au fost nrezenti. Li Zewang, am
basadorul R. P. Chineze la București,
și membri ai ambasadei, precum și
șefi de misiuni diplomatice acreditați
la București și membri ai cornului
diplomatic.
(Agerpres)

WASHINGTON

Lucrările Adunării Generale a F.M.I. și B.I.R.D.
WASHINGTON 27 (Agerpres). —
La Washington s-au deschis marți
lucrările Adunării Generale a Fon
dului Monetar Internațional (F.M.I.)
și Băncii Mondiale (B.I.R.D.), la care
iau parte aproximativ 7 000 dele
gați și experți din 146 de țări mem
bre ale celor două organizații.
Din țara noastră participă o dele
gație condusă de Petre Gigea, mi
nistrul finanțelor, în calitate de gu
vernator la F.M.I. și B.I.R.D. din
partea României.
Pe ordinea de zi a adunării figu
rează, în principal, examinarea ra
portului anual al F.M.I. și B.I.R.D.
asupra
perspectivelor
economiei
mondiale, precum și a unor proble
me privind lărgirea accesului țări
lor în curs de dezvoltare la resur
sele celor două organisme și la cre
ditele internaționale.
în discursul
său, președinte
le B.I.R.D., Alden Clausen, și-a
exprimat regretul în legătură cu fap

tul că sînt utilizate insuficient capa
citățile de acțiune pentru dezvolta
re ale B.I.R.D. și filialelor sale, sub
liniind că reducerea brutală a cre
ditelor acordate de băncile particu
lare în ultimele luni face să fie „mai
importante decît oricînd fluxurile de
capitaluri publice" (împrumuturile și
asistența financiară acordată de gu
verne — n.r.). „Ponderea ajutorului
public pentru dezvoltare internațio
nală în cheltuielile țărilor industria
lizate — a spus el — este atît de
mică îneît cu greu putem crede că
restricțiile bugetare o împiedică să
crească și, cu atît mai puțin, că aces
tea ar justifica reducerea sa“.

★
Delegația română a avut o serie
de întîlniri cu reprezentanți ai con
ducerilor F.M.I. și B.I.R.D., cu mi
niștri de finanțe ai unor țări, cu re
prezentanți ai unor instituții bancare
din S.U.A.
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Sesiunea Adunării Generale
a Organizației Națiunilor Unite
NAȚIUNILE UNITE 27. — Trimisul
Agerpres, N. Chilie, transmite : Așa
cum s-a anunțat, în prima zi a
dezbaterilor de politică generală ale
celei de-a 38-a sesiuni a Adunării
Generale a O.N.U. a luat cuvîntul
președintele S.U.A. în discursul său,
Ronald Reagan, evocînd pericolele
actualei competiții militare, în spe
cial în domeniul nuclear, a recunos
cut că<<„progresul în tehnologia ar
mamentelor a lăsat mult în urmă
progresul spre pace". „Un război
nuclear nu poate fi cîștigat și nu
trebuie să aibă loc niciodată — a
afirmat el, Cred că dacă guvernele
vor fi hotărîte să descurajeze și să
preîntîmpine războiul atunci nu va
fi război".
Ronald Reagan a declarat că, la
ultima rundă a tratativelor de la
Geneva, S.U.A. au prezentat un
proiect de tratat care ține seama de
o serie de probleme ridicate de
Uniunea Sovietică. De asemenea, el
a afirmat că a dat noi instrucțiuni
ambasadorului american de la Ge
neva, cerîndu-i să prezinte un pa
chet de măsuri.
Statele Unite, a precizat șeful exe
cutivului american, au propus o ini
țiativă asupra limitelor globale,
declarînd că dacă Uniunea Sovietică
acceptă reduceri și limite pe o bază
globală, S.U.A. nu vor contrabalansa
întreaga desfășurare globală â rache
telor sovietice prin desfășurări ame
ricane în Europa. Statele Unite își
rezervă însă .dreptul de a desfășura
rachete în alte părți.
„în al doilea rînd, a spus el, Sta
tele Unite vor lua în considerare căi
reciproc acceptabile pentru a răs
punde dorinței părții sovietice ca
un acord să limiteze atît numă
rul avioanelor, cît și al rachetelor".
„în al treilea rînd, în contextul
unor reduceri la niveluri egale,
S.U.A. se declară dispuse să reducă
numărul rachetelor balistice „Pershing-2“, precum și pe cel al rache
telor de croazieră lansate de la sol".
Ronald Reagan a afirmat că „Sta
tele Unite doresc și vor accepta orice
acord echitabil și verificabil care să
stabilizeze forțele la niveluri mai
scăzute decît cele existente în pre
zent".
/
Observatorii de la O.N.U. au remar
cat că, în ciuda sublinierii atenției
acordate de S.U.A. problemelor păcii
și dezarmării, din discursul șefului
statului american nu au lipsit tonul
polemic și unele elemente de con
fruntare. De asemenea, nu au fost
omise critici la adresa politicii altor
țări, ceea ce, după cum se remarca
aici, nu este de natură să servească
interesele ajungerii la un dialog
constructiv asupra marilor probleme
internaționale actuale, ale încrederii
și înțelegerii.
Șeful statului liberian, Samuel K.
Doe, a declarat în discursul său că
„găsirea modalităților de instaurare
a păcii — cea mai importantă mi
siune a O.N.U. — rămîne preocupa
rea majoră a omenirii în etapa ac
tuală". El a apreciat că lansarea ne
gocierilor globale pentru o nouă
ordine economică mondială și „adop
tarea unui program imediat de
măsuri in domeniile de maximă im
portanță pentru țările în curs de
dezvoltare — finanțele, comerțul,
materiile prime, energia și alimen
tația" — constituie, alături de „ne
voia urgentă de a se opri cursa
înarmărilor și de a se orienta re
sursele eliberate în scopuri construc
tive. spre binele omenirii" — tot
atîtea imperative pentru a se putea
ajunge la o pace trainică, bazată pe
dreptate în întreaga lume.
Ministrul de externe al Filipinelor,
Carlos Romulo, a arătat că, în con
cepția tării sale. înfăptuirea dezar
mării. în primul rînd a celei nuclea
re. eliminarea stărilor de inechitate
din economia mondială și respecta
rea voinței popoarelor de a trăi li
bere și independente reprezintă con
diții „sine qua non" ale edificării
păcii generale. El a pus accent pe

marea importantă și actualitate a
reglementării pașnice a diferendelor
dintre state și a întăririi rolului
O.N.U. în acest domeniu și a relie
fat importanta deosebită a propune
rii prezentate de România, împreună
cu tara Sa la Națiunile Unite vizînd
crearea unei comisii permanente a
O.N.U. pentru mediere, conciliere și
bune oficii. Ideea sporirii rolului
O.N.U. în menținerea și consolidarea
păcii și în rezolvarea prin mijloace
pașnice a litigiilor și diferendelor
dintre state a fost reliefată și în
discursurile miniștrilor de externe
ai Venezuelei și Argentinei.
Ministrul de externe venezuelean,
Jose Alberto Zumbrano Velasco, a
subliniat că O.N.U. trebuie să acțio
neze mai hotărît pentru materiali
zarea aspirațiilor de autodetermina
re și independentă ale popoarelor
care se mai află sub dominația străi
nă. arătînd că „exprimarea liberă a
voinței popoarelor de a trăi în in
dependență, fără nici un fel de constrîngeri, este o condiție a instaură
rii păcii mondiale".
La rîndul său, ministrul de exter
ne argentinian, Aguirre Lanari, a
scos în relief necesitatea urgentăriiunor soluții negociate în conflictele
din America Centrală. Orientul Mij
lociu. Cipru, Africa Australă și din
alte zone ale globului, apreciind că
aceasta ar contribui în mare măsură
la întărirea păcii, securității și lega
lității în toată lumea.
Ministrul de externe al Norvegiei,
Sven Stray, a evidențiat prioritatea
de care trebuie să se bucure măsu
rile de dezarmare nucleară și de eli
minare a celorlalte arme de nimi
cire în masă, precum și preîntîmpinarea extinderii cursei înarmărilor
în spațiul extraatmosferic.
Problema centrală a lumii contem
porane. a spus la rîndul său șeful di
plomației suedeze, Lennarț Bodstrom, o constituie eliminarea arme
lor nucleare. Ele amenință existpnța
noastră a tuturor. Trebuie, de aceea,
să creăm condițiile necesare ca aceste arme de nimicire în masă să
nu fie utilizate niciodată. Obiectivul
nostru final trebuie să-1 constituie o
lume liberă de arme nucleare.
Statele trebuie să înțeleagă, a adăugat el,- că în era nucleară cău
tarea supremației militare este za
darnică. Ele trebuie să dezvolte în
crederea reciprocă, înțelegerea și
cooperarea, dincolo de barierele ideo
logice și politice, pentru a se înlătura
amenințarea nucleară.
Atît șefii delegațiilor Norvegiei și
Suediqi, cit și ministrul de externe
al Portugaliei, Jaime Gama, au fă
cut ample referiri la importanța în
cheierii cu rezultate pozitive a reu
niunii de la Madrid și la necesitatea
negocierii unor măsuri de dezarmare
în Europa la viitoarea Conferință
pentru creșterea încrederii, securi
tate și dezarmare pe continentul
nostru, apreciind că acestea ar avea
o influentă binefăcătoare asupra în
tăririi păcii și securității în Europa
și în întreaga lume. Dezarmarea,
arăta ministrul de externe portughez,
este un factor hotârîtor atît la nivel
regional, cit și la scară globală, pen
tru realizarea unui climat de securi
tate și încredere indispensabil stator
nicirii unor relații internaționale sta
bile și rodnice, pentru progresul eco
nomic, social și cultural al popoare
lor.
Miniștrii de externe din Sri Lanka,
Islanda, Djibouti, la fel ca și alți
vorbitori, au scos în evidență di
mensiunea economică a păcii, arătînd, pe de o parte, pericolele mari
ce decurg pentru pacea mondială din
fenomenele de criză economică și din
agravarea stării de subdezvoltare, din
inechitățile existente în relațiile eco
nomice, comerciale și financiare, in
terstatale. iar pe de altă parte, efec
tele binefăcătoare pe care le-ar avea
asupra \>ăcii mondiale restructurarea
radicală7 a actualelor raporturi economico-financiare internaționale și
instaurarea noii ordini economice in
ternaționale. '

CRIZA PERSISTA, DIFICULTĂ
ȚILE SPORESC. Un tablou cît de
succint al economiei mondiale nu ar
putea să nu consemneze faptul că
actuala sesiune. în cursul căreia vor
fi dezbătute o serie de probleme din
domeniul producției, comerțului și
finanțelor internaționale, se desfă
șoară intr-un climat caracterizat de
observatorii occidentali drept „mar
cat de pesimism", în care manifes
tările de criză — atît din țările dez
voltate. cît mai ales din cele în curs
de dezvoltare — supun relațiile eco
nomice dintre state la tensiuni tot
mai mari. Dealtfel, recentele analize
ale F.M.I. și B.I.R.D. scot în eviden
tă aspecte de agravare a situației
economiei mondiale.
Astfel, se apreciază că. în ciuda
semnelor de relansare apărute în
unele țări industrializate, producția
mondială va stagna în 1983, după un
an de creștere minimă (0,2 la sută
în 1982). Recesiunea din domeniul
producției duce la sporirea șomaju
lui, iar efectele cumulate ale celor
doi factori contribuie la accentuarea
presiunilor protectioniste, îndeosebi
în țările capitaliste dezvoltate. Co
merțul international este în regres
(—2 la sută în 1982 și —1,5 la sută
In prima jumătate a anului 1983),
fapt care îndepărtează și mal mult
perspectivele ieșirii din criză. Evo
luțiile negative din producția și co

merțul mondial au pus Ia grea în
cercare sistemul financiar interna
tional și în special capacitatea sa

pitalurilor prin sporirea propriilor
dobînzi bancare nu fac decît să am
plifice perturbațiile economice și so
ciale. Căci
scumpirea generală a
creditului descurajează și mai’ mult
investițiile în economie, ceea ce ac
centuează declinul producției și fa
vorizează implicit creșterea șomaju
lui. Statisticile Pieței comune arată
că producția industrială a „celor
zece" este în scădere absolută (—1
la sută). în timp ce șomajul s-a ri
dicat la cel mai înalt nivel de la
crearea comunității vest-europene
(1'2 milioane de persoane).
Pe de. altă parte, ca urmare a ra
tei înalte a dobînzilor au loc conver
tiri masive de capitaluri, din alte
valute în dolari, fapt care duce la

La deschiderea sesiunii anuale
a F.M.I. și B.I.R.D.
de a susține procesul dezvoltării economice în lume.
Desigur, la crearea actualei situații
economico-financiare îngrijorătoare
au contribuit mai multi factori, dar,
așa cum rezultă și din analizele
F.M.I. și B.I.R.D.. cea mai nocivă
s-a dovedit a fi politica dobînzilor
inalte promovată de la o vreme de
unele țări capitaliste dezvoltate, care
a devenit o puternică frînă în calea
progresului tuturor statelor. îndeo
sebi al celor în curs de dezvoltare.
DOBÎNZILE EXCESIVE — OB
STACOL ÎN CALEA DEZVOLTĂRII
BOGAȚILOR... Dacă ne referim la
țările avansate pe plan econo
mic. dobînzile excesiv de ridicate
din S.U.A. antrenează o amplă
mișcare de capitaluri spre piața
americană, care oferă perspectiva
unor cîștiguri mai mari și mai ra
pide decît piețele țărilor de origine.
In același timp. încercările statelor
vest-europene de a stăvili fuga ca

întărirea monedei americane, con
comitent cu slăbirea devizelor prin
cipalilor parteneri ai S.U.A., din
tre care unele în mod tradițional
„ferme", ca marca vest-germană sau
yenul japonez. La rîndul ei, inversa
rea tendințelor de pe piețele valu
tare contribuie la sporirea cheltuieli
lor țărilor occidentale pentru impor
turile de petrol și materii prime co
tate în dolari. Scumpirea importurilor
nu poate să nu se reflecte în creș
terea costurilor de producție, a pre
țurilor de desfacere și, în cele din
urmă, în sporirea presiunilor infla
ționiste în întreaga economie. Chiar
și o țară cum este R.F.G., conside
rată pînă nu demult drept „o oază
a stabilității prețurilor", cunoaște o
rată a inflației aproape dublă față de
cea înregistrată cu numai doi ani în
urmă.
Politica „banilor scumpi" n-a ră
mas însă fără anumite efecte nega

tive nici asupra economiei america
ne : supraevaluarea dolarului din
pricina dobînzilor înalte contribuie
la deteriorarea comerțului exterior
al S.U.A., al cărui deficit, de 36 mi
liarde în 1982, se așteaptă să crească
la 100 miliarde în 1983. Datorită de
teriorării balanței comerciale, s-au
pierdut, pînă acum, cel puțin un mi
lion de locuri de muncă în economia
americană ; iar pînă la sfîrșitul anu
lui 1984 se apreciază că se vor mai
pierde, din aceeași cauză. încă 1—2
milioane, Totodată, înrăutățirea si
tuației balanței comerciale slăbește
ritmul actualei relansări din econo
mia S.U.A., amenințînd cu o nouă
recesiune.
...ȘI POVARA COPLEȘITOARE PE
UMERII SĂRACILOR. Cei mai greu
lovite de dobînzile inalte sînt însă
țările rămase in urmă, net debitoare,
ca urmare a marilor lor nevoi pen
tru dezvoltare, pentru lichidarea gre
lei moșteniri a trecutului colonial.
Potrivit datelor Băncii Mondiale, în
tre 1970—1982, datoria externă a ță
rilor în curs de dezvoltare a sporit
de zece ori (de la 63,7 la 626 miliarde
de dolari), iar serviciul ei, adică ra
tele de amortizare a datoriei propriuzise și dobînzile aferente, de circa 17
ori. Faptul că serviciul datoriei a
crescut mai repede decît însăși da
toria se explică prin sporirea exage
rată a dobînzilor, a) căror volum a
crescut, în aceeași perioadă, de peste
26 de ori (de la 2,3 la 60 miliarde de
dolari). Țările „lumii a treia" au
ajuns astfel să plătească anual in
contul dobînzilor de peste două ori
mai mult decît ajutorul oficial pen
tru dezvoltare.
Dobînzile înalte au sporit nemăsu
rat dificultățile economice și finan
ciare ale țărilor în curs de dezvolta
re. Dacă la începutul decadei trecute
transferul net de resurse (prin care
se înțelege acea parte din totalul
creditelor externe ce rămîne la dis
poziția țărilor debitoare după acope
rirea serviciului datoriei) era de 45
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Conferința miniștrilor
învățămîntului și culturii
din țările nealiniate

LA SEDIUL NAȚIUNILOR UNITE

Reuniune plenară a țărilor participante
la mișcarea de nealiniere

Au început dezbaterile de politică generală

Asigurarea progresului țărilor în curs de dezvoltare
- cerință stringentă a relansării economiei mondiale
La Washington s-a deschis ieri sesiunea anuală a Fondului Monetar
Internațional (F.M.I.) și a Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și
Dezvoltare (B.I.R.D.), instituții specializate din sistemul Națiunilor Unite,
ce grupează aproape 150 de țări - mclusiv România - acestea deținînd 80 la sută din producția și 90 la sută din comerțul mondial. Evo
luția lucrărilor amintitelor foruri internaționale este așteptată cu viu
interes și, desigur, ar fi prematur să se anticipeze eventualele concluzii
ce se vor cristaliza în timpul dezbaterilor, măsurile ce ar putea fi sta
bilite de comun acord de către țările participante. Prin ce se caracte
rizează însă condițiile și starea economiei mondiale în momentul des
chiderii actualei sesiuni a F.M.I. și B.I.R.D. ? Care sînt principalele tră
sături, fenomene și procese ce se manifestă și, corespunzător acestora,
principalele cerințe ce-și așteaptă o soluționare corespunzătoare ?

’ș

NAȚIUNILE UNITE 27 (Ager
pres). — La sediul din New York al
Națiunilor Unite a avut loc o reuni
une plenară a țărilor participante la
mișcarea de nealiniere, desfășurată
sub președinția primului ministru al
Indiei, Indira Gandhi. La reuniune
au fost prezenți o serie de șefi de
stat și de guvern aflați în această
perioadă, la New York, miniștri de
externe și alți, reprezentanți din ță
rile nealiniate, precum și delegați
din partea statelor care participă cu
statut de observatori sau invitați,
printre care și Republica Socialistă
România, care, după cum se știe,
participă în calitate de invitată per
manentă la mișcarea de nealiniere.
Primul ministru al Indiei — țară
care asigură în prezent președinția
mișcării de nealiniere — a arătat, în
alocuțiunea sa, că scopul reuniunii
este de a efectua consultări asupra
problemelor internaționale actuale
aflate în atenția O.N.U. Vorbitoarea
a accentuat că situația internațională
a cunoscut o nouă agravare în pe
rioada care a trecut de la cea de-a
Vil-a Conferință la nivel înalt a ță
rilor nealiniate, de la Delhi, în spe
cial ca urmare a recrudescenței stă
rilor de încordare și conflict și a
accelerării cursei înarmărilor. Pro
blema cea mai urgentă, a declarat
Indira Gandhi, o constituie în etapa
actuală oprirea cursei înarmărilor și
realizarea unor progrese pe calea
dezarmării. Ea a reafirmat că dezar
marea generală rămîne obiectivul
fundamental al mișcării de neali
niere și că primii nași în această
direcție trebuie făcuți prin încetarea
producției de arme nucleare și re
ducerea treptată a acestor arme pînă
la eliminarea lor totală.
Este necesar, a declarat premie-

rul indian, ca statele care posedă
arme nucleare să nu amenințe în
nici o împrejurare cu folosirea aces
tor arme.
Indira Gandhi a reafirmat poziția
țărilor nealiniate in legătură cu ne
cesitatea rezolvării prin mijloace
pașnice, prin tratative între părțile
interesate, a conflictelor din diferite
zone ale lumii și a evidențiat, tot
odată, necesitatea urgentă a unei re' structurări radicale a actualelor ra
porturi economice și financiare din
tre state, a reașezării lor pe baze
echitabile prin instaurarea unei noi
ordini economice mondiale.
Au luat cuvîntul, de asemenea, re
prezentanții unor grupuri regionale
din mișcarea de nealiniere, care au
apreciat că țărilor mici și mijlocii
nealiniate, în curs de dezvoltare, ce
lorlalte forțe progresiste democratice
iubitoare de pace le revine un rol
de seamă în stăvilirea cursului pe
riculos al evenimentelor, in promo
varea dialogului, destinderii și coo
perării, în salvgardarea păcii și în
tărirea securității mondiale. în apă
rarea drepturilor legitime ale po
poarelor la existentă și dezvoltare
de sine stătătoare.
în încheierea reuniunii, Indira
Gandhi a chemat țările nealiniate
să-și întărească unitatea și solidari
tatea și să-și intensifice eforturile
pentru o politică nouă, democratică,
în viața mondială, pentru promo
varea obiectivelor înscrise în docu
mentele adoptate la Conferința la
nivel înalt de la Delhi, să se mani
feste activ în examinarea și soluțio
narea democratică și constructivă,
cu participarea tuturor țărilor și
luarea în considerare a intereselor
tuturor, a problemelor majore aflate
pe agenda actualei sesiuni a O.N.U.
*

*

„Să fie oprită cursa înarmărilor,
Europa să fie eliberată de primejdia
nucleară !ct
S.U.A. i Un nou marș pentru munca și pace

WASHINGTON — Peste 160 de
organizații antirăzboinice, sindica
le, de tineret, de femei, asociații
clericale, diferite organizații obJ ștești din S.U.A. au adresat po\ porului american chemarea de a

participa, Ia 12 noiembrie, Ia un
nou marș național de protest spre
Washington. Marșul se va desfășura sub lozinci ca „Să oprim
cursa înarmărilor nucleare și con
venționale !“, „Muncă,
echitate".

*

NU, rachetelor nucleare In Europa !"

■

PHENIAN 27 (Agerpres). — Pre
ședintele R.P.D. Coreene. Kim Ir Sen,
vorbind la o recepție organizată in
onoarea patticipanților la Conferin
ța miniștrilor învățămîntului și cultu
rii din țările nealiniate și alte state
in curs de dezvoltare, a reliefat în
semnătatea dezvoltării învățămintului și culturii naționale în edificarea
noii societăți. Popoarele țărilor nea
liniate și în curs de dezvoltare sînt
confruntate, în prezent, cu sarcina
sacră a consolidării independentei
lor, apărării suveranității naționale
și edificării unei noi societăți libere
și prospere — a arătat vorbitorul,
referindu-se pe larg, în acest context,
la contribuția învățămîntului, culturii
și artei la afirmarea progresului so
cial,' la eliminarea rămînerii în urmă
în aceste domenii în țările care au
scuturat jugul colonial, la intensifica
rea schimburilor și cooperării inter
naționale. Vorbitorul a relevat, /otodată. că fiecare tară trebuie^' -și
dezvolte cultura națională pe < alea
ei proprie, conform condițiilor ei
specifice.
Președintele R.P.D. Coreene s-a
referit, in încheiere, la activitatea
țărilor nealiniate în actualele condi
ții internaționale, subliniind că o ga
ranție de bază a dezvoltării mișcării
de nealiniere o reprezintă atașamen
tul ferm Ia independentă, strinsa
unitate și cooperare.
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SITUAȚIA DIN LIBAN. La 48 de
, ore după intrarea în vigoare a I
acordului de încetare a focului, si- I
I tuația se menținea, marți, relativ
calmă în Liban, fiind doar spo-1
rădic înregistrate schimburi de
| focuri între părțile aflate în conflict. Armata libaneză a inițiat ope- .
I rațiunea de dezamorsare a obuzelor I
neexplodate în perimetrul aeropor- I
tului internațional din Beirut, prevăzîndu-se pentru joi reluarea tra- I
ficului aerian.

LA GENEVA a avut loc. la 27 ■
| septembrie o nouă reuniune pie-1
I nară a delegațiilor U.R.S.S. și ‘
S.U.A. la negocierile privind limi-■ tarea armamentelor nucleare ini
Europa.
REUNIUNE LATINO-AMERICA-»
I NA. La Quito s-au deschis lucră- I
| rile reuniunii regionale latino-1
americane și caraibiene consacrate' u
. promovării cooperării în domeniul
energetic — transmite agenție.1I
Prensa Latina. La această conferință, convocată de Organizația J
Latino-Americană
a
Energiei I
I (O.L.A.D.E.), participă specialiști1
din regiune și invitați din Asia și?
| state ale Africii.

i

Federația sindicatelor vest-germane inițiază o serie de manifestări
\ specifice,
ca o contribuție proprie Ia campania desfășurată la scară napentru oprirea cursei înarmărilor, pentru renunțarea la ampla- l
\ tională
sarea de noi rachete nucleare în R.F.G. în pregătirea „Săptămînii pentru ’
\ pace", programată pentru luna octombrie, la Dortmund s-au intîlnit re- l
ai întreprinderilor, care au aprobat acțiunile ce vor avea loc ?
\ prezentanti
în diferite uzine. în sprijinul luptei pentru dezarmare, pentru eliberarea ț
\ omenirii de amenințarea nucleară.

u.

la sută, la sfîrșitul ei proporția se re
dusese la 18 la sută, iar în prezent
este sub 15 la sută. Cu alte cuvinte,
creditul internațional a încetat să mai
fie un stimulent al creșterii econo
mice, noua sa funcție fiind aceea de
a spori și mai mult profiturile ma
relui capital. Multe țări sărace au
ajuns în situația să apeleze la noi
credite pentru a plăti doar dobînzile
la împrumuturile anterioare.
In condițiile în care accesul pe pie-'
țele de capitaluri este tot mai limitat,
cînd creditul a devenit un mijloc de
exploatare și îmbogățire a unor state
pe seama altora, țările rămase in
urmă sînt constrînse să-și reducă im
porturile și investițiile în producție,
fapt care slăbește îngrijorător pro
cesul dezvoltării lor economice și
sociale. în 1982, țările în curs de dez
voltare au înregistrat, pentru al doi
lea an consecutiv, o reducere ab
solută a venitului mediu pe locui
tor. Deși datele pentru 1983 sînt
incomplete, există suficiente indi
cii că economia statelor respective
se va menține pe aceeași pantă des
cendentă.
Ar fi nerealist insă să se creadă
că gravele probleme economice și
financiare cu care se confruntă țările
în curs de dezvoltare privesc numai
statele 'în cauză. Dacă, așa cum se
întîmplă în prezent, țările sărace nu
mai pot să-și achite datoriile exter
ne din cauza nivelului prea ridicat
ai dobînzilor și a diminuării venitu
rilor din exporturi, ele își reduc im
porturile, fapt ce nu poate rămîne
fără urmări și asupra țărilor bogate.
Milioane de muncitori din țările
dezvoltate lucrează pentru statele
în curs de dezvoltare. Se apreciază
că, datorită scăderii cererii statelor
sărace de produse provenite din ță
rile bogate, acest din urmă grup de
state a pierdut în mai puțin de doi
ani aproape trei milioane de locuri
de muncă, ceea ce a făcut ca șoma
jul și falimentele să se ridice la ni
veluri nemaiîntîlnite după marea
criză din anii ’30. De aceea, toți cei
care au declarat că la reuniunea
F.M.I. și B.I.R.D. de la Washington
vor pleda pentru o reconsiderare de
ansamblu a problemei ajutorului
pentru dezvoltarea țărilor rămase în
urmă au ținut să precizeze că o vor
face nu numai în numele unei anu
mite morale politice, ci și al realis
mului.
PROPUNERI IN CONSENS CU
CERINȚELE PROGRESULUI GE

Cuvîntarea președintelui
R.P.D. Coreene, Kim Ir Sen

NERAL. Evoluțiile din economia
mondială reliefează astfel și mai
pregnant justețea poziției României,
a președintelui Nicolae Ceaușescu
privind Căile și modalitățile de depă
șire a actualei crize economice mon
diale. Așa cum a subliniat în repe
tate rîr.duri președintele țării noas
tre, în prezent se impune mai mult
ca oricînd adoptarea unor măsuri
ferme pentru sprijinirea țărilor în
curs de dezvoltare și crearea condi
țiilor pentru progresul lor economico-social, prin realizarea unor în
țelegeri corespunzătoare între țările
bogate și cele sărace.
Asemenea înțelegeri trebuie să
aibă în vedere, in primul rînd, înlă
turarea poverii datoriilor externe
ale țărilor în curs de dezvoltare și
sporirea substanțială a fondurilor
pentru facilitarea progresului lor,
convenirea de modalități practice
pentru reducerea și stabilizarea do
bînzilor la niveluri rezonabile și
pentru lărgirea accesului țărilor ră
mase în urmă la creditele interna
ționale. în acest sens, președintele
României evidențiază imperativul
abordării intr-un spirit nou a pro
blemei creditelor pentru țările în
curs de dezvoltare, apreciind că tre
buie să se aibă în vedere anularea
completă a datoriei țărilor sărace, o
reducere generală a acestora pentru
statele mai puțin avansate și acor
darea în continuare de sprijin țărilor
sărace în dezvoltarea lor economicosocială. In același timp, țara noastră
consideră necesar să se treacă la
adoptarea, în cadrul O.N.U., a unei
Carte privind principiile relațiilor
dintre state, care să asigure o colabo
rare economică internațională și
schimburi comerciale echitabile, un
raport just între prețul materiilor
prime și cel al produselor indus
triale, un acces liber pentru toate
statele la tehnologia modernă.
Firește, în asemenea înțelegeri
sînt interesate toate țările, inclusiv
cele avansate, deoarece, așa cum au
dovedit-o evoluțiile din ultima vre
me, propria lor dezvoltare este con
diționată de o soluționare realistă,
îndrăzneață a problemelor subdez
voltării, de făurirea unei noi ordini
economice internaționale, chemată
să asigure dezvoltarea mai rapidă a
țărilor rămase în urmă, progresul
general.

Gh. CERCELESCU

CONCEDIERI. Administrația fir„Nordseewerke
Emden ’
. mei
GmbH", aparținînd marelui con
I cern vest-german „Thyssen", a
anunțat că la 1 octombrie, odată,
I cu începerea noului an financiar, I
| va concedia 650 din cei 3 500 de I
salariați ai săi. transmite agenția
■ D.P.A. Totodată, s-a făcut cunos-|
cut că din cauza lipsei de comenzi |
și a nefolosirii integrale a capacitătilor de producție. în
ul finan-1
ciar viitor se va recurge din nou I
I la săptămîna de lucru redusă, cu
diminuarea corespunzătoare a sa| lariilor.
CINTAREȚUL, FRANCEZ TINO
. ROSSI A ÎNCETAT DIN VIAȚA la I
Neuilly, în zona pariziană, in virstă |
I de 76 de ani. In cariera sa, el a în
registrat aproximativ 2 000 de cin- .
I tece și a interpretat roluri in peste
I 25 de filme.
I

INUNDAȚII ÎN INDIA. Date
oficiale privind ravagiile inunda1 țiilor în India relevă că acestea
au provocat moartea a 1 500 de
| persoane, transmite agenția FranI ce Presse. In districtul Rampur,
de pildă, peste 125 de localități
I sînt inundate,:, în timp ce conți- [
nuă să cadă ploi
i
torențiale.

.

Agendă
valutar-comercială
® După declinul de luni, cursul do
larului s-a redresat marți, la relua
rea tranzacțiilor valutare pe piețele
de schimb monetare, informează agenția Associated Press. La bursa din
Londra, de pildă. dolarul a fost
cotat la 2,1474 franci elvețieni. 2,6520
mărci vest-germane. 2,9655 guldeni
olandezi. 8,0460 franci francezi și
1607,10 lire italiene, ceea ce repre
zintă niveluri superioare celor înre
gistrate luni. Paritatea dolar-liră
sterlină a fost marți dimineața de
1,4997 la 1. fată de 1,5047 la 1 în ziua
precedentă • în schimb, prețul un
ciei de aur a coborît la Ziirich de
la 415,70 dolari, in ziua precedentă,
la 413,70 dolari • Un program de
credite comerciale pentru Brazilia. în
valoare de 6,5 miliarde dolari, a fost
aprobat in principiu, la Washigton, a
anunțat directorul general al Fondu
lui Monetar Internațional (F.M.I.),
Jacques de Larosiere. Confruntați
cu cea mai mare datorie externă din
lume (peste 90 miliarde dolari). Bra
zilia a anunțat că are nevoie, pînă
în decembrie 1984, de 11 miliarde do
lari pentru a-și gira datoria ® Gu
vernul canadian apreciază că in anul
fiscal încheiat la 31 martie deficitul
bugetar al țării a fost de 24,339 mi
liarde dolari. Potrivit datelor provi
zorii publicate la Ottawa, cheltuielile
s-au cifrat la 79,465 miliarde dolari,
în timp ce veniturile au totalizat
55,126 miliarde • Rata inflației în
Uruguay va atinge anul acesta 50
la sută, informează agenția E.F.E.,
reluînd cifre oficiale date publicități l
la Montevideo.
(Agerpres)
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