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Ședința
Comitetului Politic Executiv

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, marți, 23 octombrie a.c., 
a avut loc ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

La primul punct al ordinii de zi, refe
ritor la Raportul cu privire la principalele 
probleme și măsuri pentru îndeplinirea 
planului pe anul 1980, au luat parte și 
membri ai Biroului Permanent al Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut și 
aprobat măsurile stabilite, apreciind că 
ele asigură dezvoltarea în continuare, în 
ritm susținut, a economiei naționale, a 
tuturor județelor țării, creșterea nivelului 
de trai material și spiritual al întregului 
nostru popor — țelul suprem al politicii 
partidului nostru.

Comitetul Politic Executiv a relevat că 
la baza planului pe 1980 stau sarcinile și 
obiectivele stabilite de programul parti
dului pentru această perioadă și au 
în vedere aplicarea consecventă în viață 
a hotărîrilor Congresului al Xl-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului privind 
trecerea de la acumularea cantitativă la 
o calitate nouă, superioară, și, ca urmare, 
mai buna valorificare a rezervelor de 
care dispun industria, agricultura, celelalte 
ramuri ale economiei naționale, precum și 
obținerea unor rezultate economice su
perioare, prin ridicarea productivității 
muncii și a nivelului tehnic al producției, 
reducerea cheltuielilor materiale și apli
carea în viață a cuceririlor revoluției 
tehnico-științifice, sporirea eficienței și 
rentabilității întregii activități. Corespun
zător programelor de dezvoltare în ritm 
continuu a economiei naționale, planul 
pe 1980 prevede realizarea unei producții 
nete și a unei producții globale cu 11,8 și 
respectiv cu 11,6 la sută mai mare decît 
în 1979. Se asigură astfel un ritm mediu 
ar I de creștere a producției globale 
industriale în perioada 1976—1980 de 
11,2 la sută, față de 10,6 la sută prevăzut 
în plan, ceea ce va permite obținerea, la 
finalul acestui cincinal, a unei producții 
suplimentare de 100 miliarde lei.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă 
apreciere aportului direct al secretarului 
general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în elaborarea obiectivelor pla
nului pe anul 1980, activității desfășurate 
în acest sens cu conducerile ministerelor, 
cu celelalte organe economice centrale, 
cu județele, contribuției concrete la gă
sirea celor mai bune soluții de reducere în 
continuare a consumurilor energetice și a 
celor materiale, valorificare superioară a 
materiilor prime, ieftinire a lucrărilor de 
investiții, sporire a eficienței producției și 
a exportului, înfăptuire a programului de 
creștere a nivelului de trai al populației.

Comitetul Politic Executiv a notărît ca 
prevederile planului pe anul 1980 să fie 
dezbătute la centralele industriale, in 
întreprinderi și în toate unitățile eco
nomice în cadrul unor adunări generale 
speciale ale oamenilor muncii, în scopul 
analizării și stabilirii sarcinilor și măsuri
lor concrete de îndeplinire exemplară a 
acestora.

Comitetul Politic Executiv a cerut mi
nisterelor, organismelor economice, con
ducerilor unităților industriale să ia ime
diat măsuri ferme în vederea pregătirii 
tuturor condițiilor necesare trecerii la în
deplinirea prevederilor planului pe anul 
viitor, asigurării aprovizionării tehnico- 
materiale necesare, realizării producției 
solicitate de piața internă și la export, 
acoperirii din timp cu contracte a produ
selor ce vor fi importate. Din prima zi a 
anului 1980 să se înceapă desfășurarea 
normală, ritmică a activității de îndepli
nire a tuturor prevederilor de plan, ga- 
rantîndu-se astfel dezvoltarea în ritm 
susținut a întregii noastre economii na
ționale.

Comitetul Politic Executiv și-a ma
nifestat încrederea că organele și organi
zațiile de partid, toți comuniștii, oamenii 
muncii, fără deosebire de naționalitate, 
întregul nostru popor vor face totul pentru 
înfăptuirea obiectivelor stabilite în planul 
pe acest an și a prevederilor pe anul 1980, 
a mărețelor sarcini ce vor fi adoptate de 
Congresul al Xll-lea al partidului.

. C. al P.
In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a informat despre scurta vizită 
efectuată în țara noastră, în zilele de 14 
și 15 octombrie, la invitația sa și a to
varășei Elena Ceaușescu, de secretarul 
general al Partidului Democrat din Gui
neea, președintele Republicii Populare 
Revoluționare Guineea, tovarășul Ahmed 
Sekou Toure, împreună cu tovarășa 
Andree Toure, vizită care se înscrie în 
cadrul bunelor relații de prietenie și 
colaborare dintre cele două țări și po
poare.

Comitetul Politic Executiv și-a exprimat 
profunda satisfacție față de rezultatele 
convorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Ahmed Sekou Toure, desfă
șurate într-o atmosferă de caldă prietenie, 
de înțelegere reciprocă, convorbiri care 
au pus în evidență hotărîrea comună de 
a transpune în viață înțelegerile stabilite 
în documentele încheiate la București, în 
vara acestui an, cu prilejul vizitei oficiale 
de partid și de stat efectuate de tovarășul 
Ahmed Sekou Toure, în rîndul cărora la 
loc de frunte se situează Declarația 
solemnă comună și Comunicatul comun.

Comitetul Politic Executiv a relevat ne
cesitatea ca guvernul, ministerele, cele
lalte instituții centrale să ia măsurile cores
punzătoare pentru înfăptuirea acestor 
documente care asigură perspective și mai 
largi de colaborare bilaterală pe plan 
politic, economic, tehnico-științific și cul
tural, spre binele ambelor țări și popoare, 
al prosperității și progresului lor, precum 
și pe arena internațională, în folosul 
luptei pentru instaurarea unor relații noi, 
democratice în lume, pentru lichidarea 
subdezvoltării și instaurarea unei noi or
dini economice mondiale, pentru întărirea 
climatului de destindere și cooperare în
tre națiuni, pentru soluționarea pe cale 
politică, prin negocieri, a tuturor proble
melor litigioase din diferite zone ale lumii, 
pentru înfăptuirea idealurilor de libertate, 
independență și progres al popoarelor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a prezen
tat, de asemenea, o informare cu privire la 
vizita de prietenie efectuată în țara noas
tră de tovarășul Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

Comitetul Politic Executiv a aprobat 
întru totul și a dat o înaltă apreciere re
zultatelor fructuoase ale noului dialog la 
nivel înalt româno-bulaar care a confir
mat, încă o dată, prin notărîrile și măsu
rile adoptate pe linia dezvoltării și adîn- 
cirii colaborării politice, economice, teh
nico-științifice și culturale dintre România 
și Bulgaria, rodnicia întîlnirilor prietenești, 
tradiționale dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, însemnătatea 
hotărîtoare a acestor contacte pentru în
tărirea continuă a solidarității și colaboră
rii frățești dintre cele două partide și 
popoare.

Convorbirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov, 
desfășurate într-o atmosferă de lucru, 
cordială și tovărășească, caracteristică 
întîlnirilor dintre cei doi conducători de 
partid și de stat, au pus în evidență faptul 
că relațiile dintre partidele, țările și 
popoarele noastre se desfășoară în mod 
fructuos, pe multiple planuri, pe baza 
Tratatului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală din noiembrie 1970, 
în spiritul principiilor egalității în drepturi, 
respectării independenței și suverani
tății naționale, întrajutorării tovărășești, 
constituind un exemplu de relații între 
două țări socialiste vecine.

Comitetul Politic Executiv își exprimă 
deplina satisfacție față de noua întîlnire 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov, față de importantele înțele
geri și hotărîri convenite, și apreciază că 
acestea vor contribui la extinderea și 
adîncirea în continuare a relațiilor de 
Prietenie si colaborare multilaterală dintre 

artidul Comunist Român și Partidul Co
munist Bulgar, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Bulgaria, 
corespunzător intereselor vitale ale po
poarelor român și bulgar, cauzei gene
rale a socialismului și păcii.

Comitetul Politic Executiv subliniază

C.R.
importanța măsurilor stabilite de cei doi 
conducători de partid și de stat cu privire 
la coordonarea planurilor economice și 
dezvoltarea colaborării pe termen lung 
dintre România și Bulgaria, adoptarea de 
noi forme de cooperare care să permită 
realizarea cu forțe comune a unor 
obiective economice importante româno- 
bulgare. A fost evidențiată, totodată, în
semnătatea hotărîrilor stabilite cu acest 
prilej în direcția intensificării specializării 
în producție, lărgirii substanțiale a schim
burilor de mărfuri, în special în ramurile 
prioritare ale celor două economii — 
construcția de mașini, chimia, metalurgia, 
electronica, energetica, agricultura — pre
cum și a cooperării pentru realizarea în 
comun a unor operații comerciale și a 
unor proiecte economice pe terțe piețe. 
S-a relevat, de asemenea, necesitatea 
extinderii colaborării în domeniul științei, 
învățămîntului, al pregătirii cadrelor, pre
cum și pe plan politico-educativ și cultural- 
artistic, subliniindu-se că adîncirea conti
nuă a procesului de cunoaștere reciprocă 
a valorilor materiale și spirituale ale celor 
două popoare are un rol esențial în con
solidarea relațiilor de prietenie dintre 
România și Bulgaria.

Comitetul Politic Executiv a subliniat, 
totodată, însemnătatea deosebită a schim
burilor de păreri dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov în probleme 
actuale ale vieții internaționale și a dat o 
înaltă apreciere reafirmării voinței Româ
niei și Bulgariei de a depune eforturi și 
în viitor pentru adîncirea procesului de 
destindere și întărire a securității pe con
tinentul nostru, pentru transpunerea în 
viață a prevederilor Actului final de la 
Helsinki, pentru mai buna pregătire a 
reuniunii de la Madrid din 1980, care să 
ducă la realizarea de noi pași în direcția 
consolidării colaborării europene, la im
pulsionarea adoptării unor măsuri de 
oprire a cursei înarmărilor și de dezar
mare, și în special de dezarmare nuclea
ră. A fost apreciată reafirmarea voin
ței României și Bulgariei de a ac
ționa pentru soluționarea pe cale paș
nică, prin tratative, a stărilor conflictuale 
din diferite zone ale lumii, pentru nere- 
curgerea la forță sau la amenințarea cu 
forța în relațiile internaționale, pentru lăr
girea colaborării dintre toate statele lumii.

A fost evidențiată, de asemenea, însem
nătatea manifestării solidarității Româ
niei și Bulgariei cu mișcarea țărilor 
nealiniate, cu popoarele care luptă îm
potriva imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului, a discriminării ra
siale și a apartheidului, pentru indepen
dență națională și progres social, pentru 
dreptul fiecărui popor la dezvoltare 
liberă, de sine stătătoare.

S-a subliniat importanța sprijinirii în 
continuare a eforturilor pentru lichidarea 
subdezvoltării și edificarea unei noi ordini 
economice mondiale, pentru democrati
zarea vieții internaționale și respectarea 
în relațiile dintre state a principiilor inde
pendenței și suveranității naționale, ale 
egalității în drepturi și avantajului reciproc, 
neamestecului în treburile interne.

A fost exprimată aprobarea față de 
hotărîrea României și Bulgariei de a con
tribui la dezvoltarea în continuare a rela
țiilor de bună vecinătate și colaborare 
între statele balcanice, pentru transfor
marea acestei regiuni într-o zonă a păcii, 
înțelegerii și cooperării trainice.

A fost, de asemenea, subliniată impor
tanța reafirmării hotărîrii Partidului Comu
nist Român și Partidului Comunist Bulgar 
de a acționa și în viitor pentru întărirea 
unității mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, a tuturor forțelor revoluțio
nare și democratice în lupta pentru pace, 
democrație și socialism.

Aprobînd în unanimitate înțelegerile și 
concluziile la care s-a ajuns cu prilejul 
vizitei, Comitetul Politic Executiv a stabilit 
măsuri pentru aplicarea lor în viață, pen
tru dezvoltarea tot mai intensă a colabo
rării dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, dintre țările și 
popoarele noastre vecine și prietene.

★
Comitetul Politic Executiv a rezolvat, de 

asemenea, o serie de probleme curente 
ale activității de partid și de stat.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit delegația parlamentară zaireză

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, marți, delegația parlamen
tară zaireză, condusă de Ileo N’Son- 
go Amba, președintele Consiliului 
Legislativ (Parlamentul) al Republi
cii Zair. care, la invitația Marii A- 
dunări Naționale, a intreprins o vi
zită in tara noastră. Din delegație 
au făcut parte deputății Makelele 
Zingi și Kasende Mavu Oleko. pre
cum și Izizaw, Nguya Ndila și Nimy, 
consilieri.

La primire au participat tovarășii 
Nicolae Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale. Virgil Teodo- 
rescu. vicepreședinte al M.A.N.. Tra
ian Oancea. deputat.

A fost de fată Noengo Busu Nyoka, 
ambasadorul Zairului la București.

Conducătorul delegației a transmis 
președintelui Nicolae Ceaușescu. din 
partea președintelui Republicii Zair, 
Mobutu Șese Seko, un cald salut de 
prietenie, iar poporului român urări 
de fericire și prosperitate. Totodată, 
oaspetele a arătat că atit el. cit și 
membrii delegației se simt deosebit 
de onorați de Întrevederea acordată 
de șeful statului român, subliniind, 
în același timp, rezultatele pozitive 
a le. vizi tei efectuate in tara noastră, 
in cursul căreia au putut cunoaște 
din realizările de seamă ale Româ

niei socialiste și au avut posibilita
tea examinării unor căi si modali
tăți concrete de amplificare a con
lucrării româno-zaireze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
președintelui Republicii Zair salutul 
său călduros. împreună cu urări de 
progres, bunăstare și fericire po
porului zairez prieten.

în cadrul întrevederii s-a relevat 
cu satisfacție faptul că relațiile din
tre România și Zair s-au extins mult 
in ultimii ani. apreciindu-se că e- 
volutia favorabilă a acestor bune ra
porturi a fost puternic stimulată de 
înțelegerile convenite de cei doi șefi 
de stat, cu prilejul întîlnirilor si con
vorbirilor de la București și Kin
shasa. S-a considerat că este nece
sar să se acționeze în continuare 
pentru transpunerea în fapt sl tu
turor măsurilor stabilite cu ocazia 
dialogului la nivel înalt, a acordu
rilor și celorlalte documente înche
iate între România și Zair. în ve
derea dezvoltării legăturilor politice, 
economice, tehnico-știintifice si cul
turale. intensificării si diversificării 
cooperării in producție. creșterii 
schimburilor comerciale. A fost re
liefată Însemnătatea extinderii con
tactelor dintre cele două parlamen
te. evidențiindu-se aportul lor la în

tărirea prieteniei și colaborării ro
mâno-zaireze. in folosul ambelor po
poare, al cauzei cooperării si înțe
legerii intre națiuni.

S-au abordat, de asemenea, aspec
te actuale ale situației politice in
ternaționale. A fost reafirmată voin
ța României și Republicii Zair de a 
sprijini lupta popoarelor împotriva 
imperialismului, colonialismului si 
neocolonialismului. a rasismului și 
apartheidului, pentru libertate, in
dependentă și progres, de a contri
bui activ la statornicirea unor rela
ții noi între state, bazate pe echi
tate și justiție, la lichidarea subdez
voltării și instaurarea unei noi or
dini economice mondiale, la reali
zarea dezarmării, și în primul rînd 
a dezarmării nucleare, la crearea 
unui climat de pace, securitate șl 
cooperare în Europa. Africa și în 
întreaga lume.

A fost evocat rolul important ce 
revine parlamentelor în promovarea 
unei politici noi în viata internațio
nală. în soluționarea constructivă, 
democratică, a problemelor complexe 
ce preocupă omenirea. în întărirea 
prieteniei. încrederii și colaborării 
între toate popoarele.

întrevederea a decurs într-o am
biantă de cordialitate șl prietenie.

ÎN CINSTEA CONGRESULUI PARTIDULUI 
Acționăm cu exigență 

și responsabilitate comunistă 
pentru a obține cele mai bune 

rezultate in muncă

CONGRESUL

Delegații la conferința organizației 
municipale de partid Brăila — se 
arată în telegrama acestei conferințe 
— iși exprimă deplina adeziune la 
proiectele documentelor Congresului 
al Xll-lea al P.C.R., sinteza progra
matică a direcțiilor de dezvoltare a 
patriei in viitor, prin aceasta con- 
firmindu-se pe deplin continuitatea 
și consecvența cu care acționează 
partidul, întregul nostru popor pen
tru înfăptuirea neabătută a progra
mului de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism. In- 
tr-un glas unanim, cu cele mai alese 
și curate gînduri, comuniștii, toți 
oamenii muncii din municipiul nos
tru se alătură întregului popor, sus- 
ținînd din toată inima propunerea 
ca dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să fiți reales la 
Congresul al Xll-lea în înalta 
funcție de secretar general al parti
dului.

Este un act de înaltă mîndrie pa
triotică pentru noi — se arată in te
legrama conferinței organizației mu
nicipale de partid Focșani — să vă 
raportăm, iubite tovarășe secretar 
general, că, in ultimii ani. munici
piul Focșani a cunoscut remarcabile 
transformări înnoitoare. în prezent, 
el realizează o producție industrială 
de cinci ori mai mare față de 1968, 
în condiții de eficiență și calitate 
superioară, iar la sfirșitul anului 
1980 valoarea producției industriale 
va depăși 5,2 miliarde lei. Ritmul 
înalt de dezvoltare economică a de

lii telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovară
șului Nicolae Ceaușescu, participanții la confe
rințele organizațiilor de partid își exprimă 
întreaga lor adeziune la proiectele documente
lor Congresului partidului și susțin din toată 
inima, alături de toți oamenii muncii din 
patria noastră, propunerea ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în suprema funcție de 
secretar general al partidului, chezășie a viito
rului luminos al României socialiste.

terminat și însemnate înnoiri din 
punct de vedere edilitar-gospodăresc. 
Pentru toate acestea, locuitorii ora
șului de pe Milcov vă sint profund 
recunoscători și vă adresează, din 
adîncul inimii, cele mai calde mul
țumiri, susținind cu insuflețire 
propunerea ca dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să fiți reales în înalta funcție de 
secretar general al partidului la cel 
de-al Xll-lea Congres al P.C.R.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din municipiul Sfîntu Gheorghe — 
se arată în telegrama conferinței de 
partid din această localitate — și-au 
exprimat totala adeziune față de 
propunerea ca dumneavoastră, scum
pe tovarășe Nicolae Ceaușescu, fiu 
credincios și devotat patriei, parti
dului și poporului, să fiți reales la 
cel de-al Xll-lea Congres in funcția 
de secretar general al partidului, 
spre binele și fericirea României so
cialiste, spre bunăstarea materială 
și spirituală a fiilor acesteia.

Vă asigurăm că, urmind fără 
preget exemplul dumneavoastră, de 
dăruire și pasiune revoluționară, 
într-o deplină unitate și frăție, 
români și maghiari, vom face totul 
pentru transpunerea în viață a sarci
nilor actualului cincinal, a obiective
lor și orientărilor prevăzute pentru 
1981—1985 și în perspectivă, conștiențl 
fiind că tot ceea ce vom realiza este 
în folosul nostru, al întregului popor.

Comuniștii, toți oamenii muncii de 
pe aceste minunate plaiuri românești 
— se subliniază în telegrama con

ferinței organizației municipale de 
partid Tulcea — dau o vibrantă 
expresie recunoștinței lor profunde 
față de grija și sprijinul pe care-1 
acordați înfloririi orașelor și jude
țelor țării, dezvoltării multilaterale 
a patriei noastre, atenție de care s-a 
bucurat în permanență și municipiul 
nostru. Trăind fericirea de a vă ști 
neobosit în fruntea partidului șl 
statului, ne reafirmăm, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, hotărîrea 
de a vă urma neabătut cuvintul și 
fapta, de a ne pune întreaga noastră 
capacitate creatoare în slujba înfăp
tuirii exemplare a sarcinilor ce ne 
vor reveni din istoricele hotărîri pe 
care Congresul al Xll-lea al Parti
dului Comunist Român le va adopta.

Făcindu-se ecoul simțămintelor co
muniștilor, ale tuturor oamenilor 
muncii din municipiul Botoșani — 
se arată în telegrama conferinței 
organizației municipale de partid 
Botoșani — participanții își mani
festă deplina adeziune la politica 
internă și externă a partidului șl 
statului nostru și dau o înaltă apre
ciere activității neobosite și rodnice 
pe care dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, o desfă- 
șurați pentru ridicarea neabătută a 
României pe noi trepte ale progre
sului și civilizației socialiste. Confe
rința exprimă, totodată, aprobarea 
totală față de conținutul proiectelor 
documentelor Congresului al Xll-lea 
al partidului, la elaborarea cărora
(Continuare in pag. a Il-a)

AU ÎNDEPLINIT PLANUL PE PATRU ANI
Oamenii muncii din JUDEȚUL 

MUREȘ au înregistrat un deosebit 
succes — îndeplinirea, la 23 octom
brie, a prevederilor planului pro
ducției industriale pe. 4 ani ai cin
cinalului. Asigurind un avans de 69 
zile, ei vor realiza, pină la sfîrși- 
tul anului, o producție industrială 
suplimentară in valoare de 5,8 mi
liarde lei.

In telegrama adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de Comitetul județean 
Mureș al P.C.R., se spune : Expri- 
mindu-ne din adincul inimii via 
recunoștință pentru deosebita grijă 
pe care o purtațl dezvoltării și în
floririi meleagurilor mureșene, vă

asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de 
profundul nostru atașament la în
treaga politică internă și externă a 
partidului și statului, de hotărîrea 
noastră de a munci cu pasiune și 
elan revoluționar pentru înfăptui
rea prevederilor acestui cincinal, a 
obiectivelor istorice ce le va adop
ta Congresul al Xll-lea al parti
dului.

★
In marea întrecere socialistă ce 

se desfășoară în cinstea • Con
gresului al Xll-lea al partidului, 
oamenii muncii din JUDEȚUL 
BIHOR — români, maghiari și de 
alte naționalități — au raportat în

deplinirea, la 23 octombrie, cu 
69 de zile mai devreme, a sarcini
lor pe 4 ani ai cincinalului.

într-o telegramă adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de Comitetul județean 
Bihor al P.C.R., se arată între al
tele : ’Dedicind acest nou succes 
apropiatului Congres al partidului, 
bihorenii, în frunte cu comuniștii, 
își exprimă încă o dată gratitudinea 
deosebită pentru grija pe care con
ducerea de partid și de stat, dum
neavoastră personal, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, o 
acordați dezvoltării și înfloririi ju
dețului nostru, ca dealtfel întregii 
țări.
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Pină la sfîrșitul lunii sep
tembrie. constructorii din ju
dețul Neamț au predat 400 
apartamente peste sarcina 
planificată pentru această 
perioadă. Ei s-au angajat, 
totodată, ca acest avans să 
fie menținut și chiar sporit 
pină la sfirșitul anului. Im- 
primtnd lucrărilor un 
de ritm, constructorii 
teni au toate șansele 
respecte angajamentul 
de a raporta la finele 
anului 1979 îndepli
nirea sarcinilor pe 
întregul cincinal.

Care sint factorii 
ce au acționat pentru 
înfăptuirea acestui 
important obiectiv ?

„Preocuparea noas
tră de căpetenie, ne 
spune inginerul Ale
xandru Tibulcă, di
rector tehnic al în
treprinderii județene 
de construcții și mon
taj, a fost să asigu
răm cu rigurozitate 
ritmicitatea lucrări
lor. Astfel am reușit 
ca în nici un an să 
nu avem restanțe din 
anul precedent, ceea 
ce ne-a permis să ne
trăm eforturile asupra înde
plinirii sarcinilor curente".

Să descifrăm pe 
citeva din „secretele" 
telor constructorilor 
acest județ. Aflăm că
tre ele se află în primul rînd 
extinderea necontenită a in
dustrializării construcțiilor — 
ajunsă astăzi la aproape 85 
la sută din lucrări — mu
tarea unui număr tot mai 
mare de operațiuni de pe 
șantier in baze de producție. 
Cu forte proprii, nemțenii au 
construit astfel de baze la 
Piatra Neamț, Roman si Tg. 
Neamț, care au asigurat atit 
creșterea producției de pre
fabricate, cit si condițiile 
pentru utilizarea unor solu
ții tehnice noi. de mare efi-

astfel 
nem- 
să-si 
luat

clentă. Astfel, prin tencuirea 
și finisarea in poligoanele 
de turnare a panourilor pen
tru fațade, s-a înlăturat com
plet operația de tencuire ex
terioară a blocurilor, ceea ce 
a avut ca efect un mare ciș- 
tig de timp și o reducere 
substanțială de forță de 
muncă și cheltuieli materia
le. Tot tn aceste baze de pro
ducție s-a trecut la prefabri-

Neamț

Harghita:

E TIMPUL FAPTELOR. ACEST LUCRU

țevi. întreprinderea mecani
că și noul combinat de fire 
sintetice de la Roman. Fa
brica de volvatir din Tg. 
Neamț. Combinatul de lianți 
și azbociment din Bicaz 
s-au constituit formații de 
lucru ale viitorilor 
care, pe baza unor 
întocmite și urmărite 
siliile populare, sint 

zilnic pe șantiere, 
acesta, o parte din for

ța de muncă a con
structorilor părăseș
te mai 
blocurile 
și tot mal 
încep lucrul la 
noi.

Cu toate că 
ceastă direcție 
obținut unele 
tate pozitive, trebuie 
să spunem însă că 
ele nu sint pe. mă
sura posibilităților. 
„Contribuția viitori
lor locatari poate fi 
mult mai mare și 
mai eficientă — ne 
spune inginerul Tra

ian Dîrțu, șeful sectorului gos
podărie comunală și locativă 
al Consiliului popular al mu
nicipiului Piatra Neamț. E- 
xistă incă o serie de lucrări 
pe care aceștia le pot exe
cuta. Aceasta presupune însă 
o și mai strînsă conlucrare 
Intre noi și constructori în 
programarea lucrului forma
țiilor de locatari, astfel incit 
acestea să vină pe șantiere 
atunci cînd trebuie, cind au 
condiții pentru a lucra efec
tiv și realmente util".

Nu putem decît să fim In
tru totul de acord cu aceste 
intenții care ne-am fi aștep
tat să devină. In momentul 
de fată, fapte.

za te 
felul

locatari 
grafice 

de con- 
reparti- 

In

devreme 
construite 

devreme 
altele

4000 APARIflMENTE, 
CE POATE FI DEPĂȘIT

conceri-

scurt 
reuși- 

din 
prin-

carea elementelor de scări, 
canalelor pentru conducte 
termice și cabluri, parapete
lor pentru balcoane, plan- 
șeelor dintre etaje etc., astfel 
Incit In prezent pe șantiere. 
In afara fundațiilor si finisa
jelor interioare, se execută 
doar lucrări de montaj.

Eforturile 
au fost și 
sprijinite 
tari. Bine 
consiliile 
pale și

constructorilor 
sfiit permanent 
de viitorii loca-Si

organizată de către 
populare munici- 
orășenești. munca

acestora se concretizează in 
numeroase lucrări, 
constructorilor să 
ritmul pe șantiere, 
binatul de fire , și
mice Săvinești, Combinatul de 
îngrășăminte chimice Piatra 
Neamț, întreprinderea de

ce permit 
accelereze 
La Com- 

fibre chi-

în a- 
s-au 

rezul-

C. BIAGOVICI 
corespondentul „Sclnteil*

Am rămas deunăzi timp 
îndelungat printre construc
torii de meserie și con
structorii amatori de pe șan
tierele municipiului Alexan
dria Împreună cu tova
rășul Constantin Constan
tin, secretar al comitetului 
municipal de partid, și am 
discutat despre ritmul si ca
litatea construcțiilor de lo
cuințe cu specialiști, locatari, 
elevi, gospodine 
timpul liber, vin 
constructorii la 
apartamentelor si 
dependințelor < 
mune, la multe alte 
treburi ce nu impun 
o calificare specială. 
Am aflaț că, practic, 
tot orașul se intere
sează direct de con
strucțiile de locuințe, 
că zilnic sute, uneori 
mii de oameni pun 
mina pe lopată și caz
ma, pe perii și mături, 
muncind cu con
structorii, umăr la u- 
măr, pentru a gră
bi ritmul lucrărilor.

— Iată, aici lucrează in 
timpul liber muncitorii de la 
fabrica de rulmenți, ne atră
gea atenția din cind în cînd 
tovarășul Constantin. Aici 
sint comerciantii orașului, 
iată-i și pe cei de Ia I.P.A.. 
de la întreprinderea de echi
pament electric, de la...

Ne-am dat seama că, 
indicațiile organelor 
trale de partid și de 
cu privire la mobilizarea 
tuturor cetățenilor pentru a 
ajuta la grăbirea ritmului 
construcțiilor se aplică cu 
bune rezultate. Iată ce ne 
spune în acest sens tovarășul 
Ion Răducu, prim-secretar 
al comitetului municipal de 
partid: „Avem oină lg
această dată un plus de 175 
de apartamente date cetățe
nilor. cum se spune „la 
cheie". Sîntem pregătiți ca 
anul acesta să depășim sarci
na de plan la construcția de

care. in 
să ajute 
finisarea.

I a
co-

locuințe cu peste 10 la sută, 
mai exact să dăm în folo
sință, in loc de 1 500 de apar
tamente — 1 700".

Ne-am interesat în ce con
stau. concret, pregătirile.

, — Două lucruri esențiale 
am realizat concret, ne spu
ne primarul : 1) am reu
șit, punind în mișcare tot 
activul de partid si de stat, 
cadrele de specialitate, să 
asigurăm o bună organizare 
pe șantiere; 2) cu aceleași 
forte, plus activul U.T.C..

Alexandria

VIITURII BENEFICIARI
CU TUTU PE ȘANTIERE!

aici, 
cen- 
stat

deputății si femeile, am reu
șit ca problema construcțiilor 
de locuințe să nu mai fie 
doar problema primăriei și a 
specialiștilor, ci a întregului 
municipiu.

în ce privește, primul 
punct, organizarea muncii pe 
șantiere, fiecare activist al 
nostru a luat în primire un 
bloc. In strinsă colaborare cu 
șeful de lot. acesta s-a ocu
pat de mobilizarea oameni
lor la muncă patriotică, de 
aprovizionare, de detașarea 
specialiștilor din fabrici pe 
șantier și chiar de eliberarea 
tn cel mai scurt timp a or
dinelor de repartiție. La rîn- 
dui lor, șefii de lot (șantie
re) au luat măsuri drastice, 
verificate de mine personal, 
ca meseriașii, să zicem sudo
rii. să nu mai piardă timpul 
așteptind. zugravii să nu 
mai aștepte mozaicarii 
ș.a.m.d., fiecare dintre me
seriași fiind chemat la locul

de muncă, dintr-un anumit 
bloc, exact în clipa cind este 
nevoie de el acolo ; lucrul 
a fost astfel organizat incit 
să nu se piardă nici un 
minut.

în ce privește detașatil 
(temporar) de la întreprin
deri pe șantiere și intercalați 
intre muncitorii de speciali
tate. vă pot spune că pe con
structori i-au ajutat mult, 
ca dealtfel și pe cetățeni, ele
vii liceului nostru de con
strucții. tineretul. Avem 

blocuri date In folo
sință incă de la în
ceputul anului care 
au fost construite in 
mare măsură cu a- 
jutorul muncitorilor 
calificați de la între
prinderile de panouri 
și tablouri electrice, 
de la morăriț si pa
nificație, rulmenți 
etc. Toți au lucrat și 
lucrează cu cea mai 
mare atenție, cu tra
gere de inimă, pen
tru că 

apartamentele 
erate de ei, Ie 
tizate tot lor, 
catari,

Am insistat anume asupra 
experienței bune din muni
cipiul Alexandria pentru a 
dovedi că atunci cind se ac
ționează prin toate mijloa
cele și cu toate forțele se pot 
obține rezultate pozitive. 
Ceea ce nu se întîmplă însă 
pe toate șantierele de locu
ințe din județul Teleorman. 
Dovadă: cele peste 500 de 
apartamente restantă cu care 
s-a încheiat activitatea de 
construcții de locuințe pe 9 
luni în acest județ. Aștep
tăm deci ca măcar tn ulti
mele două luni din acest an 
experiența pozitivă din Ale
xandria să fie generalizată 
pe toate șantierele.

SĂ L ȘTIE $1

știu bine că 
respective, lu- 
vor fi repar- 
ca viitori lo-

Gh. GRAURE

— Printre județele citate cu mari 
rămineri in urmă in rubrica ante
rioară a „Scinteii" — „Azi, în obiec
tiv — construcțiile de locuințe" se 
numără și Harghita. De ce ?

— într-adevăr, așa stau lucrurile' 
— ne spune loan Angheleanu, vice
președinte al Consiliului popular al 
județului Harghita. Deși realizările 
obținute pe anul in curs, în compa
rație cu cele de anul trecut, sint mult 
superioare, avem, totuși, mari restan
te. în primele 9 luni, am realizat 
2 250 de apartamente, cu 572 de 

apartamente mai mult decît cele 
construite in anul 1978, dar cu aproa
pe 1 000 mai puține decît prevederile 
planului pentru această perioadă.

Cum s-a ajuns la această situație T 
în primii trei ani ai cincinalului ac
tual, constructorii de locuințe din 
județul Harghita au acumulat res
tante de ordinul miilor de aparta
mente. Aceasta se datorește faptului 
că s-a muncit în condițiile unei in
dustrializări reduse, circa 70—75 la 
sută din fazele de lucru s-au efectuat 
in mod manual. Dotarea tehnică a 
întreprinderii județene de construcții 
nu a fost corelată cu volumul mare 
de locuințe — peste 15 000 de aparta
mente pe cincinal. E adevărat, tre
buie să spunem, de asemenea, că 
vreme îndelungată au fost neglijate 
măsurile pentru asigurarea unor baze 
de producție proprii. Dar, chiar șl în 
aceste condiții tehnice, nu dintre cele 
mai bune, folosirea timpului de lu
cru și a utilajelor din dotare au lă
sat și ele serios de dorit. Iar rezul
tatele se văd.

Pentru restabilirea climatului de 
ordine și disciplină în acest impor
tant domeniu de activitate, comite
tul județean de partid a luat In acest

Orașul Alexandria a cunoscut, prin hârnicia constructorilor, o puternică dezvoltare Foto : S. Cristian

sens o seamă de măsuri ferme. în 
urma constituirii noului comanda
ment județean pentru construcția de 
locuințe și a colectivelor pe domenii, 
ritmul lucrărilor pe șantiere s'-a in
tensificat simțitor. Concomitent, s-a 
pus un accent deosebit pe identifi
carea, exploatarea și valorificarea de 
noi baze de materii prime și mate
riale de construcții existente pe plan 
local. Instalațiile de sortat și spălat 
agregate din Sinmartin, Odorheju 
Secuiesc, cariera de nisip din Tuș- 
nad, cărămidăriile dintr-un număr de 
14 comune și 8 consilii unice agro
industriale de stat și cooperatiste 
atestă eforturile făcute în ultimul 
timp pentru ca, în acest an, în ju
dețul Harghita să se realizeze un 
număr cit mai mare de aparta
mente.

Desigur, nerealizările din anii pfie- 
cedenți, care apasă acum din greu 
pe umerii constructorilor de locuințe, 
nu pot fi recuperate cit ai bate, din 
palme. Planul prevede executa^ i în 
acest an a nu mai puțin de 4 676 {ie 
apartamente. Cu toate măsurile luate, 
șantierele de locuințe resimt și acum 
lipsa forței de muncă. Ar mai fi ne
voie de cel puțin 1 000 de constructori 
— zidari, dulgheri, fierar-betoniști, 
zugravi, timplari etc. în această si
tuație, comitetul județean de partid, 
consiliile populare ale municipiilor 
Miercurea Ciuc și Odorheiu Secuiesc 
și orașelor Gheorghienl și Toplița 
și-au propus să desfășoare ample ac
țiuni de mobilizare a oamenilor 
muncii din întreprinderi șl instituții 
la execuția diverselor lucrări care 
nu necesită o calificare specială. Din 
păcate însă, nici acum, cind ofensiva 
bunei organizări a muncii trebuie să 
cuprindă întregul front de lucru, ac
tivitatea de sprijinire a constructori
lor nu atinge cotele exigențelor. Bu
năoară. în ziua de 11 octombrie a.c.. 
in conformitate cu Înțelegerea dintre 
constructor și Consiliul popular al 
municipiului Mișrcurea Ciuc, trebuiau 
să fie pe sjanijehp 300 de oameni. Si 
au'fost... Ivi ...... ..

Activitatea este afectată si de. per
sistența unor deficiente în aprovizio
narea ritmică cu materiale de co.n- 
strucții, in special ciment și var. pre
cum șl cu utilaje pentru noile centrale 
termice. Constructorii harghiteni lu
crează In aceste zile cu eforturi în
zecite pentru redresarea situației șl 
recuperarea restanțelor. întreprinde
rile furnizoare, pe care nu le mai 
nominalizăm aici, lntrucît au mai 
fost vizate intr-un articol anterior, 
trebuie să-și înzecească la rindul lor 
eforturile pentru livrarea neîntîrziată, 
a materialelor necesare constructori
lor.

I. D. KISS 
corespondentul „Scinteii*

r

CONFERINȚE DE DĂRI DE SEAMĂ Șl ALEGERI IN ORGANIZAȚIILE DE PARTID
In cinsten

(Urmare din pag. I)

dumneavoastră ați adus o contri
buție esențială, hotăritoare. Cu en
tuziasm și însuflețire, participanții 
își afirmă deplinul acord cu 
propunerea privind realegerea dum
neavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, la cel de-al XII-lea 
Congres în funcția supremă de 
secretar general al partidului.

în telegrama conferinței organiza
ției municipale de partid Alba Iulia 
se spune : în unanimitate de gind 
și voință, participanții susțin propu
nerea ca dumneavoastră, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel 
mai iubit și stimat fiu al poporului 
nostru, să fiți reales în înalta funcție 
de secretar general al partidului, 
convinși fiind că în acest fel gran
dioasele planuri ale dezvoltării 
României, se vor înfăptui în mod 
neabătut, iar patria noastră va urca 
pe noi trepte de progres și civilizație.

Vă asigurăm, mult iubite si sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu — 
se spune în telegrama conferinței 
organizației municipale de partid 
Tirgoviște — că vom acționa în con
tinuare. cu toată fermitatea, pentru 
mobilizarea comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii la Îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor ce ne revin 
din documentele programatice ale 
Congresului al XII-lea al partidu
lui. Susținem cu căldură propunerea 
ca dumneavoastră, eminent conducă
tor de partid și de stat, cel mai iu
bit fiu al poporului, să fiți reales In 
înalta funcție de secretar general al 
P.C.R.

Conferința organizației municipale 
de partid Hunedoara — se mențio
nează în telegrama acesteia — dă o 
înaltă apreciere contribuției determi
nante pe care dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ati adus-o Ia elaborarea 
și fundamentarea științifică a docu
mentelor Congresului al XII-lea al 
P.C.R., la definirea liniei strategice și 
a direcțiilor principale de acțiune în 
următorul deceniu, în vederea edifi
cării pe pămîntul României a socie
tății socialiste și comuniste. Ne ex
primăm totala adeziune la propune
rea ca dumneavoastră să fiți reales 
în funcția de secretar general al par-

Congresului
tiduluL Fermitatea șl vigoarea revo
luționară, activitatea neobosită des
fășurată de dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, constituie pentru 
noi un însuflețitor îndemn, un puter
nic imbold de a ridica întreaga noas
tră muncă la un nivel calitativ su
perior.

în telegrama conferinței organiza
ției orășenești de partid Oltenița se 
spune : Comuniștii, toti oamenii 
muncii din Oltenița își exprimă ade
ziunea unanimă fată de conținutul 
proiectelor documentelor Congresului 
al XII-lea al P.C.R., care prefigu
rează, în mod strălucit și cu rigoare 
științifică, viitorul luminos al po
porului nostru pe drumul făuririi so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate. Aceste documente poartă am
prenta personalității dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar ge
neral. care vă dedicați întreaga ca
pacitate, energie și putere de muncă 
slujirii cu devotament a partidului, 
patriei și poporului, oferindu-ne 
în permanentă un pilduitor exem
plu de patriotism, de cutezanță 
comunistă. Participanții la conferință 
iși manifestă totala adeziune la pro
punerea privind realegerea dumnea
voastră Ia cel de-al XII-lea Congres, 
In înalta funcție de secretar general 
al partidului.

Luînd cu satisfacție act de măre
țele obiective ale dezvoltării Româ
niei socialiste, in viitorul cincinal, 
comuniștii, toți cetățenii din orașul 
Comănești — minerii, forestierii, pe
troliștii, energeticienii și alti oameni 
ai muncii — ne angajăm să îndepli
nim exemplar toate sarcinile ce ne 
revin în legătură cu realizarea în 
practică a hotărîrilor Congresului al 
XII-lea al partidului — se spune in 
telegrama conferinței organizației de 
partid a orașului Comănești. Vă 
asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că vom da mai mult 
cărbune tării. vom suplimenta 
eforturile noastre pentru sporirea 
producției de titei, pentru valorifi
carea superioară a masei lemnoase, 
vom face totul pentru înflorirea pa
triei noastre, pentru dezvoltarea sa 
economică si socială.

Dezbătînd temeinic proiectele do
cumentelor Congresului al XII-lea al 
partidului, care poartă amprenta 
gîndirii și preocupării dumneavoas
tră, stimate tovarășe _Nicolae

perfidului
Ceaușescu,. pentru prezentul si viito
rul patriei noastre socialiste — se 
arată in telegrama conferinței orga
nizației orășenești de partid Reghin 
— oomuniștii. toti oamenii muncii 
din oraș, români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, își exprimă 
adeziunea deplină la prevederile cu
prinse în aceste documente, ce jalo
nează direcțiile de acțiune pentru 
înaintarea României spre comunism. 
Locuitorii Reghinului sprijină cu 
căldură si entuziasm propunerea pri
vind realegerea dumneavoastră, iubi
te tovarășe Nicolae Ceausescu. în 
înalta funcție de secretar general al 
partidului.

în telegrama participanților la 
conferința organizației municipale 
Roman se Spune : Susținem din toa
tă inima propunerea ca, la cel de-al 
XII-lea Congres, dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să fiți reales in 
înalta funcție de secretar general al 
partidului, aceasta constituind pen
tru noi, ca și pentru întregul partid 
și popor, garanția sigură a înaintării 
ferme a patriei pe drumul făuririi 
socialismului și comunismului. Ne 
angajăm ca, in cinstea Congresului 
partidului, să înfăptuim angajamen
tul asumat de a realiza o producție 
suplimentară de 1,3 miliarde lei, să 
facem totul pentru traducerea in 
viață a istoricelor hotărîri pe care le 
va adopta marele forum al comuniș
tilor români.

Alăturîndu-ne cu toată căldura 
Inimilor noastre voinței unanime a 
comuniștilor, a întregului nostru 
popor, delegații la conferința orga
nizației orășenești de partid Strehaia, 
în numele tuturor celor care trăiesc 
și muncesc în acest înfloritor și 
prosper colț de țară, ne exprimăm 
acordul deplin față de propunerea ca 
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
fiți reales, la Congresul al XII-lea, 
în înalta funcție de secretar general 
al partidului. La fel ca întreaga 
noastră națiune socialistă, noi vedem 
în această alegere o garanție a con
tinuării, pe o treaptă superioară, a 
operei de înfăptuire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a patriei spre comunism, de 
întărire a independenței și suvera
nității României.

MEREU PRINTRE OAMENI, EA LOCUL DE MUNCĂ
de acolo izvorăsc dinamismul și prospețimea

în activitatea organizației de partid
Ceea ce caracterizează stilul de 

muncă al comitetului municipal de 
partid — se aprecia in darea de sea
mă prezentată conferinței — este 
continua preocupare pentru găsirea 
si aplicarea unor forme și metode 
noi, mai eficiente de organizare și 
conducere a activității economico- 
sociale, de îndrumare și sprijinire a 
organizațiilor de partid pentru creș
terea rolului lor de conducător poli
tic în viata colectivelor de muncă.

Citeva sarcini prioritare care au 
revenit oamenilor muncii din muni
cipiu din planul unic de dezvol
tare a tării au solicitat din plin 
organizației municipale de partid 
valorificarea capacității sale orga
nizatorice și de unire a efortu
rilor tuturor comuniștilor, a tutu
ror oamenilor muncii. în trei ani 
și nouă luni aici s-au realizat inves
tiții de peste 3.8 miliarde lei. struc
tura industriei băimărene completin- 
du-se cu unităti noi. apartinind unor 
ramuri care abia in acest din urmă 
an au prins și aici rădăcini, cum ar 
fi industria constructoare' de mașini, 
industria ușoară. în numai nouă luni 
din acest an s-a obținut o producție 
industrială care depășește cu un mi
liard Iei pe cea realizată în întregul 
an 1976. Au fost date în folosință în 
această perioadă 5 305 apartamente, 
525 garsoniere, 1 208 locuri în cămine, 
noul sediu al institutului de învăță- 
mint superior, grupul școlar pentru 
construcții de mașini, ca să consem
năm doar citeva date din bilanțul 
municipiului care, anual, acesta a 
sărbătorit împlinirea a 650 de ani de 
atestare documentară.

Canalizarea eforturilor și energiilor 
comuniștilor, ale tuturor oamenilor 
muncii spre problemele fundamenta
le. valorificarea cu grijă a inițiative
lor, a spiritului de creație al maselor, 
necesitatea de a imprima organelor 
si organizațiilor de partid un stil de 
lucru eficient, mobilizator — iată 
citeva obiective care au impus co
mitetului municipal de partid cerce
tarea atentă a realității, studierea 

complexă, la fata locului a activității 
unor sectoare, consultarea largă a co
muniștilor. în acest context s-a con
turat ca o regulă antrenarea comu
niștilor din activul comitetului muni
cipal de partid la soluționarea unor 
importante sarcini economice, după 
cum a devenit o metodă antrenarea 
unor muncitori și specialiști cu pre
gătire superioară in echipe mixte, cu 
sarcini de cercetare precise. De pildă, 
in valorificarea superioară și coanple-

În municipiul Baia Mare
• Metode ale muncii de partid care își confirmă 
eficienta • Din cerințele perfecționării muncii: 
o mai judicioasă cuprindere și coordonare a ac
tivității organizațiilor din municipiu ; exercita
rea unui control sistematic, cu precădere pre
ventiv ; intensificarea activității de pregătire 

politică și profesională a tuturor cadrelor

xă a minereurilor. In recuperarea 
metalelor din haldă și din gurile me
talurgice. in acțiunea amplă de în
noire a utilajului minier — Prin mă
surile concepute de organizațiile de 
partid din diferite domenii de acti
vitate înrudite -- inginerul, cercetă
torul. minerul și mecanicul au deve
nit colegi de studii, punindu-și îm
preună semnătura pe brevetele utlor 
tehnologii sau utilaje de mare pro
ductivitate, pe care mina sau uzina 
de preparare le realizează prin mij
loace proprii. Din resurse secundare 
și din deșeuri metalurgice, prin so
luțiile puse la punct de cercetătorii 
băimăreni. se recuperează anual me
tale neferoase în valoare de multe 
zeci de milioane de lei. Și aceste re
zultate reflectă, fără îndoială, efortu
rile muncii organizatorice si politice 
desfășurate de organele și organiza
țiile de partid, care au urmărit cu 
perseverentă asigurarea unei conlu

crări strînse între organizațiile de 
partid din cercetare și producție, 
efortul comuniștilor fiind canalizat 
spre obținerea unor rezultate econo
mice majore, substanțiale.

S-a vorbit mult în conferință și pe 
drept cuvînt despre rolul de stimu
lator al creației tehnice pe care și 
l-au asumat numeroase organizații 
de partid din municipiu. Ca rezultat 
al mobilizării oamenilor muncii pe 
acest tărim, colectivul Exploatării 

mlniere Herja. de exemplu, reușește 
acum, pentru prima dată în istoria 
sa. să-și asigure rezerve de exploa
tare pe o perioadă de 10 ani. intro- 
ducînd tn subteran, odată cu noile 
utilaje și tehnologii, automatizarea, 
televiziunea industrială. în pregătire 
fiind transportul minereului pe ban
dă. prin tunel.

în același spirit al exigentei, darea 
de seamă și participanții la dezbateri 
au adus la lumină aspectele critice, 
neimplinirile. neajunsurile semnalate 
în activitatea comitetului municipal 
de partid și a organizațiilor de partid 
din diferite sectoare, care se regă
sesc în neîndeplinirea integrală a 
sarcinilor economice de către unele 
unităti, în restantele înregistrate pe 
unele șantiere de investiții, in folo
sirea incompletă a capacităților de 
producție. In neonorarea la timp a 
unor contracte de utilaje tehnologice 
de către constructorii de mașini băi

măreni. Nu toti membrii biroului șl 
ai comitetului municipal de partid 
au reușit să-șl îndeplinească Îndato
ririle la un nivel corespunzător, ast
fel ca organul de partid să poată 
mobiliza integral potențialul- creator 
al puternicului detașament al orga
nizației municipale de aproape 23 00D 
de comuniști. Tocmai de aceea nu
meroasele propuneri de îmbunătățire 
a activității comitetului municipal 
de partid au vizat, mai cu seamă.
cuprinderea 
dicioasă a 
de partid,

și coordonarea mai ju- 
actiVitătii organizațiilor 
exercitarea unui control

sistematic, cu precădere preventiv, 
pentru îndeplinirea hotărîrilor și mă
surilor adoptate., întărirea spiritului 
de răspundere Ia toate eșaloanele, 
intensificarea activității educative și 
de pregătire profesională a tuturor 
cadrelor.

în cincinalul viitor, conform pla
nului in profil teritorial, municipiul 
Baia Mare iși va spori potențialul 
economic la 15.9 miliarde lei produc
ție globală industrială si va benefi
cia de fonduri de investiții în’ valoare 
de 7.3 miliarde lei pentru a-și crea 
41 Capacități noi de producție și mo
dernizate. care vor oferi circa 9 000 
noi locuri de muncă. Transpunerea 
In fapte a acestor generoase preve
deri de plan — defalcate in hotă- 
rirea adoptată de conferință în mă
suri concrete și responsabilități pre
cise — reprezintă angajamentul ma
jor asumat. de comuniștii băimăreni. 
In numele oamenilor muncii de toate 
naționalitățile din municipiu.

Intr-o atmosferă de fierbinte pa
triotism și recunoștință, conferința a 
adresat o telegramă Comitetului Cen
tral al partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, și a adoptat o hotărîre 
prin care se dă glas voinței unanime 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
fie reales la Congresul al XII-lea in 
înalta funcție de secretar general al partidului.

Gheorqhe SUȘA 
corespondentul „Scinteii*
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Să folosim 
condițiile excelente 

din această 
„toamnă a furajelor" 

pentru a recolta 
și însiloza tot 

ce oferă cîmpul!
CUM SE ACȚIONEAZĂ, CUM AR TREBUI 
SĂ SE ACȚIONEZE ÎN ACESTE ZILE 
PENTRU A ASIGURA MENȚINEREA 

LA UN NIVEL RIDICAT A PRODUCȚIEI 
ZOOTEHNICE ȘI ÎN TIMPUL IERNII

Recoltarea furajelor pentru insilozare la 1 A S. Rimnicelu, județul Brăila Foto : E. Dichiseanu

Si mult, dar si bine!
Se impune respectarea riguroasă a tehnologiilor 

de insilozare pentru creșterea valorii nutrețurilor

AU ÎNCHEIAT LUCRĂRILE
SIBIU: Recoltarea și insămînțările IALOMIȚA: Semănatul

Lucrătorii ogoarelor din județul Sibiu au incheiat recoltarea culturilor 
de toamnă — cartofi, sfeclă de zahăr, legume și fructe, struguri și po
rumb, precum și insămințarea griului pe întreaga suprafață planificată. 
In telegrama adresată, cu acest prilej, C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, comitetul județean de partid subliniază că oamenii muncii din 
agricultura județului s-au angajat să livreze, in cel mai scurt timp, la 
fondul de stat întreaga cantitate de porumb contractată.

ILFOV: Semănatul
Intr-o telegramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, Comitetul județean Ilfov al P.C.R. anunță că lucrătorii ogoare
lor din acest județ au terminat semănatul griului. In prezent, mecaniza
torii. membrii cooperativelor agricole de producție, inginerii și tehnicienii, 
toți cei ce trăiesc în satele Ilfovului muncesc cu sirguință pentru termi
narea în cel mai scurt timp a recoltării, transportării și depozitării cultu
rilor de toamnă și. in primul rind, a porumbului.

Comuniștii, toți oamenii muncii din agricultura ialomițeană. se spune 
tn telegrama adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, de 
comitetul județean de partid, raportează că au terminat insămințarea cul
turilor de toamnă pe întreaga suprafață planificată. în prezent, populația 
satelor, în frunte cu comuniștii, participă cu însuflețire la recoltarea po
rumbului de pe ultimele suprafețe, a sfeclei de zahăr și soiei, la strin
gerea cantităților de furaje.

BIHOR: Recoltarea porumbului și semănatul
Prin larga mobilizare de forțe umane șl tehnico-materiale din ultimele 

zile, în județul Bihor s-a terminat recoltarea porumbului și insămințările 
de toamnă pe întreaga suprafață planificată.

w
BUZĂU: Recoltarea porumbului

La 23 octombrie a.c. a fost încheiată recoltarea porumbului pe întreaga 
suprafață de 75 500 hectare cultivată în I.A.S. și C.A.P. Mijloacele mecanice 
și formațiile de cooperatori transportă acum porumbul la bazele de re
cepție.

în cîmp mai sînt cantități mari de 
furaje, iar rin silozuri șl finare exis
tă incă multe locuri goale. Este o 
primă concluzie rezultată din anali
za balanței furajelor in unitățile 
agricole din județul Argeș. In zo
nele de cimpie și colinare ale jude
țului, pe cîmp sînt mii și mii de 
tone de coceni, o parte netăiați, alții 
în glugi, netransportați de pe tarla
le. Se remarcă faptul că in această 
toamnă, datorită precipitațiilor redu
se, calitatea cocenilor este foarte 
bună, iar pierderile de frunze, care 
reprezintă partea cea mai valoroasă 
din punct de vedere nutritiv, sînt 
minime. Un motiv în plus pentru a 
stringe neintîrziat, pentru a însiloza 
sau depozita gospodărește această 
importantă sursă de hrană pentru 
animale. Pentru umplerea silozurilor 
și fînarelor există, de asemenea, re
surse mari de nutrețuri — tăiței și 
colete de sfeclă, resturi legumicole, 
mohor și diferite resturi vegetale, 
precum si ierburi în livezi, pe mar
ginea căilor de comunicație etc. A- 
dunate. acestea pot asigura echili
brarea balanței furajere.

Ce se face pentru a stringe toate 
furajele, tot- ceea ce oferă cimpul 7 
In fiecare consiliu unic agroindus
trial s-au organizat formații comple
xe de mecanizatori și cooperatori. 
Așa cum a stabilit comitetul jude
țean de partid, aceste formații au 
fost concentrate in unitățile de stat 
și cooperatiste care au de recoltat 
cantități mai mari de furaje. Am in- 
tilnit asemenea formații in marile 
ferme și complexe zootehnice de la 
Căteasca, Izvoru. Ciupa. Birlogu, 
Costești, unde se lucrează în flux 
continuu de la recoltarea cocenilor 
și altor furaje pină la depozitarea 
lor în silozuri... Pină in ziua de 23 
octombrie, in unitățile agricole ar- 
geșene s-au tnsilozat 294 000 tone 
furaje, reprezentind 65 la sută din 
planul anual al cooperativelor agri- 

cole și 60 la sută din cel al I.A.S. 
Notăm o inițiativă bună : în scopul 
economisirii stocurilor pentru iarnă, 
în aceste zile continuă pașunatul 
animalelor pe tarlalele de unde s-A 
cules porumbul și alte culturi. ,

Cea mai stringentă problemă este 
recoltarea cocenilor și înlăturarea 
risipei din lanurile de porumb re
coltate cu mijloace mecanice. Spre 
cinstea lor, mecanizatorii din I.A.S. 
Izvoru, Leordeni și Pitești demon
strează că pe tarlalele de porumb 
recoltate mecanic risipa de coceni 
nu este inevitabilă. La I.A.S. Pi
tești, de exemplu, specialiștii uni
tății au evaluat că în urma combi
nelor de siloz cel puțin 5—6 tone de 
mohor, frunze și alte resturi vege
tale mai pot fi recuperate. împreună 
cu, inginerul șef, Constantin Zamfir, 
străbatem citeva tarlale la capătul 
cărora se înșiruie baloți imenși de 
3—4 tone fiecare, adunați de către 
o formație de mecanizatori, dotată 
cu tractoare și mașini de mare ran
dament. în acest mod, de pe 200 ha 
au fost recuperate peste o mie de 
tone de furaje. Alte 280 tone de fin 
s-au adunat prin cosirea miriștilor 
înainte de a fi arate.

O problemă de maximă urgentă 
este recuperarea restantelor acumu
late în ultima perioadă, cind tractoa
rele au fost concentrate la pregătirea 
terenului și la semănatul griului. 
Ocupate cu alte treburi ale campa
niei agricole, organele de partid si 
agricole au lăsat problema recoltării 
furajelor pe ultimul plan al preocu
părilor. Dovadă, stagnarea insiloză- 
rii furajelor : la 16 octombrie, coo
perativele agricole aveau insilozate 
196 350 tone de furaje, iar la 22 oc
tombrie — 198 870 tone.

In județul Argeș, ca pretutindeni 
în această perioadă, se cere mai 
multă grijă pentru evitarea degradă
rii furajelor. îndeosebi a cocenilor 
însilozați. Spunem aceasta, întrucît 

nerespectarea tehnologiei de insilo
zare, neasigurarea procentului nor
mal de umiditate duc la mucegăi- 
rea cocenilor, la cheltuieli Inutile de 
recoltare și transport. Urmărim 
fluxul lucrărilor de insilozare la 
cooperativa agricolă din Stilpeni. O 
constatare se impune : operațiunile 
care necesită eforturi și cheltuieli de 
combustibil pentru recoltare și trans
port riscă să nu aibă eficienta scon
tată din cauză că se încalcă una 
dintre cele mai elementare cerințe : 
optimizarea procentului de umiditate 
prin stropirea furajului uscat cu 
saramură, fără de care fermentația 
lactică normală devihe imposibilă. 
Dar la silozuri nu era nimeni din 
conducerea cooperativei pentru a 
asigura desfășurarea normală a lu
crărilor : o cisternă pentru apă de
venise inutilizabilă din cauza defec
tării furtunului, reparație pe care 
orice meșter ar fi putut-o face intr-o 
oră-două. Nu este singurul caz care 
vădește neînțelegerea faptului că to
nele de furaje insilozate nu au va
loarea scontată dacă se încalcă nor
mele de calitate.

Aspectele la care ne-am referit de
notă că măsurile stabilite de coman
damentul județean cu privire la echi
librarea balanței furajelor nu se 
aplică peste tot cu exigență și res
ponsabilitate. Este necesar si posibil 
ca un număr sporit de mecanizatori, 
mijloace mecanice si de transport să 
fie repartizate pentru stringerea 
furajelor, transportul și depozi
tarea lor neintîrziată. 1ntrucît cea 
mai mare cantitate de furaie din 
cimp o reprezintă cocenii, se cere 
un plus de atentie pentru aplicarea 
corectă a normelor de insilozare. 
pentru optimizarea umidității, presa
rea permanentă, zi și noapte, a silo
zului. astfel incit să se înlăture pier
derile de substanțe nutritive.

C. BORDEIANU

Ialomița în bătălia pentru un milion 
de tone de furaje

Pentru acoperirea tuturor cerințe
lor privind hrana animalelor pe 
timpul iernii. în unitățile din județul 
Ialomița sînt necesare aproape un 
milion tone de furaje. Pină in pre
zent s-au realizat 670 000 tone de 
siloz. Tinind seama că mai sint de 
recoltat peste 1 000 hectare porumb 
cultură dublă de pe care se estimează 
o producție de circa 50 000 tone, și 
1 020 hectare cu sfeclă furajeră, cu 
o producție totală, evaluată la peste 
80 000 tone, care tocată și însilozată 
cu colete de la sfecla de zahăr, 
borhot. melasă. porumb cultură 
dublă și coceni rezultă încă 250 000 
tone, se poate spune că sînt condiții 
pentru realizarea planului de siloz. 
La acestea se adaugă și o cantitate 
mare de coceni.

Comandamentul județean a dat 
sarcini precise ca mijloacele meca
nice din consiliile unice agroindus
triale destinate recoltării și transpor
tului furajelor să fie folosite numai 
in acest scop. Primăriile comunale, 
sprijinite de activiști ai organelor ju
dețene, au sarcina să asigure înde
plinirea integrală a planului de însi- 
lozare și depozitare a furajelor. S-a 
stabilit organizarea muncii in două 
schimburi la recoltat și s-a accentuat 
necesitatea ca, in fiecare cooperativă 
agricolă, coletele de sfeclă, de zahăr 
să fie recoltate cu combinele de m- 
silozat universale și folosite la siloz. 
Cocenii să fie transportați si să se 
facă glugi la capătul solelor. La ora 
actuală, ritmul însilozărilor a ajuns 
la 10 000 tone zilnic si. țipînd seama 
de rezervele de furaje existente în

Estimați 
temeinic, exact 
toate rezervele!

Nu ne putem permite luxul 
de a îngropa sub brazdă 

nici o plantă ce poate fi de folos
In consiliul agroindustrial Vaslui, 

creșterea animalelor deține o pon
dere însemnată. Printre altele, uni
tățile din acest consiliu au 9 ferme 
de vaci pentru lapte. Totuși, acum, 
în pragul iernii, în cămara de furaie 
a unor unităti din- consiliu bate vin- 
tul. Planul de insilozări nu a fost 
realizat decit tn proporție de 40 la 
sută. Cum 's-a ajuns la această 
situație ?

C.A.P. Văleni. Ne interesăm ce 
cantități de furaje au fost strinșe 
pină acum. „A, e simplu — ne asi
gură Nicolae Seserman, inginerul-șef 
al unității. Păi, să fie cam 160 tone 
fin, vom realiza circa 2 000 tone de 
siloz. Mai avem și ceva paie...“. Pen
tru inginerul-șef .al cooperativei, 
cantitățile de furaje ce trebuie asi
gurate sint la fel de aproximative ca 
și cele strinșe' pină acum. „Și cit 
trebuie să strângeți în total?" — in
sistăm....... .Nu știu prea bine : 450
tone fin. 3 000 tone suculente..." (!?).

Trebuie precizat de la început că 
golurile din baza furajeră nu se da
torase lipsei de furaje (cimpul. vom 
vedea, este plin de asemenea re
surse), ci lipsei de preocupare a fac
torilor de conducere-ai cooperativei, 
cărora - le revine întreaga răspundere 
pentru organizarea acțiunilor de 
stringere si depozitare a tuturor re
zervelor de furaje. Si cimpul e plin 
de furaje. Coasa a doua la lucerna 
nu s-a făcut pe 20 hectare. Pe restul 
suprafețelor,' lucerna mai mult s-a 
risipit decit s-a adunat. Mai există, 
de asemenea, baloți de soia imprăs- 
tiați pe cimp și coceni pe mai mult 
de 200 hectare.

C.A.P. Miniești, din același con
siliu. Și aici.. inginerul-șef al coope
rativei, S. Sirbu. încearcă să umple 
cu explicații și justificări golurile 
din balanța furajeră, care — se spune 
— vor atinge peste 1 000 tone de fu
raje. Nu sint furaje? Să notăm și 
alte opinii.

Tovarășa Veronica Harnagea. se
cretara comitetului comunal de partid 
Munteni de Jos — comună din care 
face parte și C.A.P. Minjești : „Da. 
este nevoie de o mai susținută acti
vitate din . partea birourilor organiza
țiilor de bază, consiliilor de condu
cere si specialiștilor din cele două 
cooperative din comună. Dealtfel, se 
lucrează, zi de zi. cu două mașini de 
recoltat furaje la Minjești si cu una 
la Munteni de Jos. Forța de muncă 
este mobilizată la strinsul sfeclei fu
rajere".

Tovarășul Nicolae Mihalache. or
ganizatorul de partid al consiliului 
agroindustrial Vaslui : „Pe cimp 
avem incă mari rezerve de furaie și 
va trebui să ne grăbim cu strinsul 
lor. pină nu vine vremea ploioasă, 
deoarece este nevoie de furaie de ca
litate. Cum am dovedit capacitate 
de acțiune la recoltat si semănat, 
neapărat trebuie să facem eforturi 
suplimentare și la strinsul de ne 
cimp al ultimului snop de coceni".

Intențiile sint, desigur, frumoase. 
Dar trebuie spus că pină acum nu 
s-a dat atenția cuvenită stringerii 
furajelor. De unde și situația preca
ră a balanței furajere din unele uni
tăți agricole. Ce-am fi așteptat să 
auzim, mai ales, de la organizatorul 
de partid ? Bunăoară, cind vor fi or
ganizate pe ansamblul consiliului și 
vor acționa efectiv cele trei formații 

cîmp, sint toate condițiile pentru ca 
viteza să crească. Totul depinde de 
modul în care se acționează, de spi
ritul gospodăresc de organizare, de 
felul in care este îndrumată si con
trolată întreaga acțiune.

Gindesc și înțeleg toți gospodarii 
că de calitatea hranei ce o pregătim 

• Zilnic, zece mii de tone insilozate, dar sînt 
condiții și este necesar ca ritmul să crească 
mult • Intervenții binevenite ale consiliilor 
agroindustriale • Nimeni nu are dreptul să se 
plîngă la iarnă de lipsa furajelor, cîmpul este 

încă plin

pentru iarnă depind menținerea la 
un nivel ridicat a producției de lapte 
și carne, limitarea. în acest fel. a 
mortalităților și sacrificărilor de ne
cesitate? Din confruntarea datelor 
privind realizarea planului de furaje, 
furnizate de direcția agricolă jude
țeană, cu constatările făcute în teren, 
ne-am convins că această operațiune 
s-a l'ăcut cu simt de răspundere, 
fiind raportate doar cantitățile ce au 
trecut prin basculă.și au luat drumul 
bazei furajere și nu a consumului, 
cum mai procedau unii așa-zisi gos
podari în anii trecuțî, furîndu-șl 
propria căciulă. în cooperativele 
agricole Cosîmbești și Suditi, canti

specializate în stringerea furajelor. 
Deocamdată ele există doar pe hîr- 
tie. Acum, unitățile' . agricole . se 
descurcă fiecare cum poate. Și re
zultatele sint cele: înfățișate.

O privire de ansamblu la nivelul 
județului detașează, de asemenea, 
concluzia că pe cimp sint mari re
surse de furaje. O dovedesc țăranii 
cooperatori din consiliile unice 
Rișești și Tătărani. care, la data de 
20 octombrie, raportau substanțiale 
depășiri la planul de insilozări : 
1 000 tone și, respectiv, 4 000 tone. Se 
apropie cu realizările potrivit sarci
nilor pe care le au și consiliile 
Fălciu și Negrești, unde cantitățile 
insilozate la această oră reprezintă 
94 și respectiv 97 ,1a sută din pre
vederi. Eforturi suplimentare se cer 
făcute însă in consiliile unice Zor- 
leni, Zăpodeni, Tutova, Roșiești, 
Pungești, Puiești și Codăeștl, pentru 
ca in scurt timp parcurile de furaje 
să fie mai impunătoare. In fiecare 
unitate, comună, consiliu, la direcția 
județeană de resort trebuie să se în
tocmească grafice zilnice cu termene 
scadente, de asemenea zilnice, ca să 
se valorifice tot ce se mai află pe 
cimp — coceni, colete de sfeclă, 
vrejii de soia etc.

Acum, prioritară a devenit acțiu
nea completării bazei furajere. Ca 
și la recoltatul porumbului și semă
natul griului, se cere aceeași concen
trare de forțe, aceeași atitudine res
ponsabilă de la primar pină la lu
crătorul din fermele zootehnice. Stă 
în puterea agricultorilor vasluieni de 
a avea la iarnă o «bază furajeră mai 
consistentă decit in anul precedent.

Crăciun LALUCI 
corespondentul „Scinteii" 

în loc de furaje... serviți procente!

In unele unități agricole, planurile de Insilozare, deși îndeplinite sau 
depășite, nu corespund posibilităților și nici cerințelor unei hrăniri 

corespunzătoare a animalelor în timpul iernii
Desen de St. COCIOABA

tățile de semislloz șl siloz nu numai 
că au fost realizate, .dar și depășite. 
La Cosimbești. fată de 3 800 tone 
suculente, sint în stoc acum 4 800 
tone, iar la Suditi — 4 700 tone fată 
de 4 200, cît prevedea planul. în 
aceste unități, în parcul cu furaje se 
găsesc cantități mult mai mari de

fin decit cele planificate. Faptul că 
animalele au avut asigurate din plin 
furajele s-a răsfrînt pozitiv asupra 
producției de lapte de vacă obținută 
la Cosimbești și Suditi. în ambele 
cooperative, la 23 octombrie a.c. se 
înregistrau importante depășiri de 
plan.

învătînd din lecția aspră a anilor 
trecuți. cind în lunile martie si apri
lie începeau să împrumute furaje 
din alte unități, cooperatorii din 
Mărculești și Gimbășani. din același 
consiliu, fac eforturi acum să asigure 
hrana animalelor pentru iarnă. Dacă 
la furaje suculente C.A.P. Mărculești 
și-a realizat planul, în schimb vecinii

Intr-un județ cum este Clujul, 
■unde ponderea zootehniei în produc
ția agricolă globală totală este de 
peste 50 la sută, asigurarea bazei fu
rajere a animalelor pentru iarnă 
■trebuie să stea permanent în atenția 
organelor de partid, consiliilor agro
industriale. a primăriilor și. bineîn
țeles, a conducerilor unităților agri
cole. Potrivit planului, in județ 
trebuie să se insilozeze 456 000 
tone, din care pină la 22 octombrie 
s-au realizat numai 284 000 tpne. Este 
adevărat că în unele consilii . agro
industriale — Mociu, Căianu, Gherla, 
Mihai Viteazul și altele — însiloză- 
rile se află în faza finală. In altele, 
această lucrare nu a fost urmărită 
cu perseverentă. Așa se face că. mai 
ales in unitățile din consiliile agro
industriale Huedin, Săndulești, Țaga, 
Dăbica, însilozarea a întîrziat. Ce 
cantități de furaje există pe cimp și 
care sint posibilitățile de realizare a 
planului de insilozări ? La această 
întrebare, tovarășul Aurel Chiorean, 
inginer principal cu baza furajeră la 
direcția agricolă, ne-a spus :

„După calculele noastre. în județ 
ar exista o rezervă de 30 000 tone 
sfeclă furajeră, 30 000 tone coceni de 
porumb, iar dacă vom primi la timp 
și în totalitate cantitatea de 70 000 
tone de tăiței de sfeclă de la Fa
brica de zahăr din Luduș, vom pu
tea însiloza toate nutrețurile prevă
zute. Mai sînt și resturi de legume, 
diferite ierburi".

Iată deci că există posibilități de 
îndeplinire a planului de Insilozare 
a furajelor. Să vedem, practic, cum 
se acționează în această direcție, 
bu.pă ce am aflat de la S.M.A. Gilău 
Situația însilozărilor în cele sase coo- 

din Gimbășani mal au de însilozat 
aproape 800 tone. Pentru recuperarea 
acestei rămineri în urmă, conducerea 
consiliului agroindustrial a luat mă
sura trimiterii în ajutor a unui nu
măr sporit de mașini pentru recoltat 
și însilozat. Credeau, oare, cooperato
rii din Gimbășani că după toamnă 
vine vara? Situații bune. unde 
parcurile de furaje sint pline, asigu- 
rînd necesarul pentru efectivele de 
animale, găsim la Grindu, Dor Mă
runt. Traianu, Smirna. Grivita. Vlă- 
deni. Constantin Brîncoveanu. Dra- 
galina, Mihail Kogălniceanu. ca și in 
consiliul agroindustrial Lehliu. unde 
unitățile agricole au utilaje de tocat 
coceni, ce sînt însilozați cu borhot și 
colete de sfeclă de zahăr etc.

In multe unități agricole, silozul 
s-a făcut direct in cimp. la capătul 
solelor, in asa fel, încit fiecare trac
tor să efectueze 13—15 drumuri pe 
zi. Din păcate, mai sint unităti. ca 
cele din Albești, unde s-a realizat 
doar 4 500 tone din 7 000 tone siloz 
planificat, Jegălia — 3 300 tone din 
6 300 : Săveni — 6 000 tone din 12 500 
tone si Modelu cu 2 500 tone din 6 500 
tone. La indicația comitetului jude
țean, în aceste unităti s-au stabilit 
programe de măsuri imediate pentru 
asigurarea tuturor cantităților de fu
raje.

Anul acesta a fost un an bun pen
tru furaje, și cine nu și le asigură nu 
are dreptul să se numească gospodar.

Mihai VIȘOIU 
corespondentul „Sctnteli*

perative agricole din raza sa de ac
tivitate. ne-am oprit la trei dintre 
ele. La Gilău, primarul Vasi.le 
Sucală ne-a informat că s-au asi
gurat toate furajele necesare anima
lelor pină la primăvară, adică pină 
vor ieși la iarbă verde. In acest an, 
numai nutrețurile insilozate repre
zintă 2 500 de tone, față de nici un 
sfert din cit se insiloza in anii pre- 
cedenți, și se urmărește să se ajungă 
la 2 800—2 900 tone. Intr-adevăr, la 
cooperativa agricolă se lucra intens 
la stringerea cocenilor de porumb, 
care erau tocați și insilozăți în ames
tec cu tăiței ca și la cooperativa a- 
gricolă din Florești.

La primăria din Căpuș, care are 
în perimetrul său administrativ două 
cooperative agricole — cea din loca
litatea de reședință și cea din satul 
Dumbrava — primarul ne-a spus 
una, din situația de la S.M.A. aflăm 
altceva, iar de la președintele coo
perativei din localitate, tovarășul 
Tordk Farago loan, cu totul altceva.

— Am, însilozat 950 tone și... gata 
— spunea președintele.

— Dar aveți asigurată baza fura
jeră pentru iarnă ?

— Nu prea, finurile sînt puține, 
silozul la fel. Va trebui să facem 
ceva împrumuturi și să mai cheltuim 
citeva sute de mii de lei ca să cum
părăm furaje, așa cum am făcut și 
în alți ani.

De ce trebuie oare să facă împru
muturi cooperativa agricolă pentru 
a-și procura furajele necesare ? Re
zervele sint doar cele despre care 
vorbea președintele ? Nicidecum. 
După cum ne spunea tovarășul Ma
rin Moldovan, inginerul șef al con
siliului agroindustrial, la cooperativa 
agricolă din Căpuș s-ar putea insi
loza cantități mult mai mari de fu
raje, deoarece există 650 tone de sfe- 
olă furajeră, la care se adaugă co
cenii, precum și tăițeii ce vor fi pri
miți de la fabrica de zahăr. Nu an 
fi/, insistat asupra nepotrivirii cifre 
lor oferite de președintele coopera 
țivei și cele oferite de inginerul șe 
al consiliului agroindustrial, dacă si 
tuația nu s-ar repeta, intr-un f« 
sau altul, în multe unități agricol/ 
In loc să fie mobilizate toate forței 
la desfășurarea unor ample acțiur 
pentru stringerea tuturor resursele 
de furaje, se invocă, fără nici u 
temei, lipsa posibilităților de a Ins 
loza cel puțin la nivelul planuh 
stabilit. Credem că este necesară 
intervenție energică a comiteteli 
comunale de partid, a organelor agr 
cole județene pentru a combate d 
lăsarea și răul obicei al unor cad 
de conducere din cooperativele agi 
cole de a nu se apleca cu grijă pe: 
tru a stringe toate resturile vegetai 
tot ce se poate transforma în hra> 
pentru animale. Unii sînt harn 
doar atunci cînd iau din grămac 
Or, în condițiile în care este at 
nevoie de furaje nimeni nu trebi 
să-și îngăduie luxul de a lăsa 
cîmp resturi vegetale nestrînse 
neinsilozate.

Alexandru MUREȘA1 
corespondentul „Scîntaii
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să anime toate domeniile de creație, 

întreaga activitate educativă!

"faptulI
I
I
I
I

I

DIVERS I
I

Ceea ce mi se pare 
că imprimă generoase
lor îndemnuri formu
late de secretarul ge
neral al partidului un 
sunet grav, un timbru 
răscolitor și rezistent 
la scurgerea timpului 
este caracterul lor mo
bilizator, capacitatea 
de a însufleți și con
duce la acțiune concre
tă. Vibrante colocvii 
desfășurate Ia nivelul 
întregii țări, cuvin - 
țările tovarășului 
Ceaușescu sînt în ace
lași timp dialoguri in
time purtate cu fiecare 
dintre noi.

Lucrul acesta este 
cit se poate de firesc, 
odată ce în centrul po
liticii partidului nos
tru, drept unic și fun
damental punct de ple
care și de întoarcere 
se află omul cu între
gul său nivel, de dez
voltare materială și 
spirituală, cu acele no
bile trăsături care fac 
din el un, constructor 
conștient și devotat al 
societății de azi și de 
mîine. Toate mijloa
cele. toate posibilitățile 
de acțiune ale orindui- 
rii sînt deliberat sub
ordonate activității de 
educare, de plămădire 
a unui om nou. înar
mat cu cele mai avan

sate cunoștințe despre 
lume și viață, angrenat 
în același ritm cu trans
formările revoluționa
re pe care le traver
sează societatea însăși. 
De aceea, și documen
tele partidului nostru, 
fie că analizează con
ducerea științifică a u- 
nui domeniu sau altul,

noiembrie 1971 și cu- 
vîntarea de la consfă
tuirea din vara acestui 
an. trecind prin nor
mele cuprinse în Co
dul eticii și echității 
socialiste și hotărîriie 
Congresului educației 
și culturii socialiste, 
se trasează o fermă li
nie dreaptă, al cărei

vită în chip fatalist, de 
pe o poziție pasivă, 
resemnată. Nu este in 
spiritul și nici în prac
tica partidului nostru 
o asemenea atitudine.

Programul educației 
socialiste a oamenilor, 
de formare a conștiin
ței noi, înaintate, asi
gură, prin adincul său

al partidului : „Preo
cuparea pentru edu
carea și formarea in 
spirit revoluționar, al 
concepției noastre îna
intate, a comuniștilor 
și oamenilor muncii 
trebuie să ducă la 
creșterea combativi
tății și răspunderii 
revoluționare, să se

Insuflețitor manifest al timpului nostru

fie că se referă la per
fecționarea stilului de 
muncă sau la înfăptui
rea politicii de cadre, 
abordează într-un fel 
sau altul tot problema
tica omului, sub cele 
mai diverse unghiuri 
ale existenței sale.

Procesul făuririi o- 
mului nou, a profilului 
său moral-politic nu 
este o preocupare de 
ultimă oră, nici o pro
blemă de interes con- 
junctural ; dimpotrivă, 
el demonstrează o dată 
mai mult linia de 
consecvență și conti
nuitate a politicii par
tidului nostru. între 
programul adoptat de 
istorica plenară din

sens ascendent este 
imprimat de însăși e- 
volutia întregii socie
tăți. Trecerea la o eta
pă superioară, aceea 
a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, 
ridică cu necesitate și 
problema zămislirii u- 
nui om multilateral 
dezvoltat, demn de a 
purta numele de om 
nou. Este un proces în
delungat și complicat, 
poate mai dificil chiar 
decît dezvoltarea eco
nomiei, ceea ce nu în
seamnă nicidecum că 
trebuie socotit imposi
bil. Teza rămînerii in 
urmă a conștiinței față 
de existenta materială 
nu trebuie nici ea pri

umanism, prin spiritul 
revoluționar de care 
este străbătut, o mi
nunată perspectivă a 
societății, in general, 
a fiecăruia dintre noi, 
în special. ■ Ceea ce 
trebuie să dea viață 
acestor măsuri, să le 
transpună din docu
mente in viața de zi 
cu zi sint eforturile 
noastre neîntrerupte, 
strădaniile pe care 
fiecare dintre noi are 
datoria să le desfă
șoare cu sine însuși. 
Tocmai acesta mi se 
pare sensul cel mai 
adînc și cel mai răs
colitor al multora din
tre chemările lansate 
de secretarul general

manifeste concret în 
poziția comuniștilor 
făță de orice proble
mă. în toate împreju
rările". Se desprinde 
cu claritate din aceste 
rînduri adevărul că 
despre profilul omului 
nou nu ne putem re
zuma să discutăm nu
mai in ședințe, îndem- 
nîndu-ne unul pe al
tul și lăsindu-ne fie
care pe seama celui
lalt ; construirea sa 
trebuie începută de 
fiecare cu propria sa 
ființă, cu propria sa 
familie. Cea mai grăi
toare dovadă că înțe
legem exact îndemnu
rile conținute în toate 
documentele de partid

este efortul de a nl le 
aplica nouă inșine, cu 
hotărîrea de a ne că
lăuzi propria muncă și 
viață după exigențele 
pe care le cuprind. 
Cu atit mai mult cu 
cit imperativele per
fecționării nu acțio
nează numai în struc
turile sociale mari, 
ci in existența uma
nă. ca rezultat al unei 
nedomolite sete de 
cunoaștere. Revoluția 
socialistă nu poate fi 
considerată încheiată, 
procesul revoluționar 
este o trăsătură per
manentă, iar omul, 
elementul dinamic al 
oricăror înnoiri, nu 
se poate sustrage le
gilor obiective, înain
tării.

Chipul omului nou, 
la a cărui edificare 
materială și spirituală 
sîntem cu toții mai 
mult decît părtași, re
vendică strădanii fără 
precedent, la nivelul 
întregii societăți, ca 
și la cel al fiecărui 
colectiv. Pentru a că
păta proporțiile unui 
proces atotcuprinză
tor, desfășurat la sca
ră națională, el tre
buie să prindă rădă
cini mai întîi la scara 
fiecăruia dintre noi.

D. MATALA

CIND E VORBA DE OAMENI, NU EXISTĂ 

„PROCENT ADMIȘI DE^ REBUTURI

Comuniștii 

cresc comuniști

[Mu
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Convorbire cu pictorul Aurel CIUPE

— Viața social-politică, economică, 
spirituală a României de azi — ne 
spune maestrul Aurel Ciupe — este 
atit de bogată, de fremătătoare incit 
un artist autentic ar dori să poată re
tine in opere valoroase ecoul marilor 
transformări ce au loc. salturile spec
taculoase. recuperările istorice pe 
care tara noastră le-a săvirșit in epo
ca socialistă. Remarc cu bucurie, cu 
mare satisfacție că n-a fost neglijată 
nici o parte a tării, că sint ani în 
care fiecare palmă de pămînt româ
nesc. din Moldova si Ardeal, din Ol
tenia și Muntenia și-a sporit frumu
sețea si puterea de a aduce în patri
moniul comun al tării roadele creati
vității sale. Aceasta este consecința 
fericită a politicii Partidului Comu
nist Român, iar vastele programe 
pentru apropiatul Congres continuă și 
mai puternic această dezvoltare a 
tuturor zonelor tării noastre.

— Exegeții operei dumneavoastră 
apreciată angajarea, ca om. ca cetă
țean și artist, in această operă de edi
ficare a unei lumi noi.

— N-am găsit vreo incompatibili
tate între a-mi asuma cu consecventă 
răspunderi sociale și a-mi continua cu 
neclintire munca de creator. Apro- 
piindu-mă de virsta de optzeci de ani 
sint adeseori tentat să fac bilanțuri. 
Pot spune că nu regret nimic din 
ceea ce am făcut in viață. Uneori 
insă am sentimentul că n-am făcut 
tot ceea ce aș fi putut să fac în pic
tură.

— Se subliniază, îndreptățit, faptul 
că ați contribuit la introducerea in 
circuit național a specificului tran
silvan...

— Prin tot ceea ce am făcut și 
creat într-o viață de om, am dorit 
să-mi exprim încrederea în forța, in 
multitudinea și în originalitatea ta
lentelor care au înflorit și înfloresc 
pe pămîntul Transilvaniei și Bana
tului.

Eu Si bunii mei prieteni și 
colegi de generație, români, ma
ghiari și germani, am făcut o 
artă inspirată de natura și de reali
tățile transilvănene, ne-am străduit 
să ne legăm fiecare numele de o 
creație și de o viziune personală, 
care să ne reprezinte cu adevărat, 
într-adevăr. Ladea, Demian, Catul 
Bogdan, Nagy Imre, Szolnay Săndor,

Abrudan, Emil Cornea — ca să citez 
numai citeva nume — și-au cucerit 
un loc de seamă in istoria plasticii 
românești contemporane prin felul 
cum au știut să creeze opere de 
autentică originalitate, purtînd puter
nice amprente personale. în tot ceea 
ce au creat ei, ca și alții pe care nu-i 
mai pomenesc, există niște legături, 
un timbru aparte, derivat din ceea 
ce Transilvania a dat fiecăruia din
tre noi, o sumă de elemente comune 
— uneori greu de definit — în care, 
de fapt, se reflectă felul de a fi, 
vorba și omenia specifică a celor de 
pe aceste meleaguri, precurp și fap
tul că trăim și creăm sub un cer 
anume, într-o ambiantă geologică, 
geografică și naturală cu caractere 
proprii. Bineînțeles, creația aceasta a 
pictorilor și sculptorilor din Transil
vania și Banat s-a integrat organic, 
mai exact : a devenit — din chiar 
momentul genezei sale — o parte în
semnată, majoră, a creației plastice 
românești, de care în nici un fel nu 
poate fi ruptă sau separată.

Pentru a înțelege însă valoarea și 
dimensiunea acestei contribuții, mă 
urmărește de mult gindul că ar fi ni
merită organizarea unui muzeu al 
plasticii transilvane. In 1973, în con
textul manifestărilor „Cibinium", Mu
zeul Brukenthal din Sibiu a avut fe
ricita inspirație de a inaugura la Me
diaș o expoziție intitulată Arta con
temporană transilvăneană. Așa cum 
la Iași există un muzeu reprezentativ 
pentru arta întregii Moldove, iar la 
Craiova pentru cea a Olteniei, după 
părerea mea, ar trebui să ne gîndim 
și la un muzeu, bine organizat, cu
prinzător și cu adevărat reprezenta
tiv, al artei transilvănene.

— Vorbind despre muzee, v-am 
ruga să nă spuneți citeva cuvinte 
despre accesul maselor largi la cul
tură.

— După cum se știe, în anii regi
mului nostru, arta și artiștii s-au 
bucurat și se bucură de un spri
jin constant și generos. Ceea ce 
s-a realizat în patria noastră 
după eliberare, în domeniul arte
lor plastice, este greu de cuprins 
in cuvinte. Ar fi destul să comparăm 
modestul muzeu de artă al tării, adă
postit în două încăperi la etajul Ate
neului. pe vremea cind mi-am început

ARMONIE —

eu studenția la București în 1919. cu 
minunatul Muzeu de artă al Republi
cii. Ar fi suficient să enumerăm zecile 
de muzee sau secții de artă ale mu
zeelor județene și municipale, sutele 
de ateliere puse la dispoziția artiști
lor. calitatea institutelor de învătă- 
mînt artistic, a publicațiilor etc. Nu 
pot să nu compar epoca adolescentei 
mele, cind în Transilvania nu existau 
muiee, colecții, cărți, albume sau 
alte publicații de artă românești, cu 
zilele noastre, cind tinerii plasticieni 
și publicul larg au la indemînă atitea 
muzee, superbe cărți și albume de 
artă — dintre care nu puține dedicate 
de editurile „Meridiane", „Dacia" și 
„Kriterion" artiștilor transilvăneni — 
o revistă de ținută ca „Arta", rubrici 
de plastică in zeci de ziare și reviste 
de cultură, la radio și la televiziune. 
Condițiile de manifestare a artistului 
îndreptățesc, de aceea, speranța ivirii 
unor noi șl valoroase opere umanis
te. cu un mare rol în educarea po
porului nostru, a celor mai largi mase 
de oameni ai muncii.

— Cum ați defini rolul criticii de 
artă in prezent, in cadrul vastului 
proces cultural-educativ pe care-l 
trăim ?

— Critica are menirea de a mijloci 
legătura dintre creatori și marele pu
blic. Iată de ce cred că ea are dato
ria de a dezbate cu competentă, cu 
obiectivitate și cu bună credință pro
blemele actuale ale creației, modali
tățile de rezolvare ale acestora, de a 
explica argumentat și onest ciștigu- 
rile, reușitele, precum și limitele, ne- 
împlinirile temporare. Nu poți inter
preta creația contemporană fără a 
cunoaște bine, sistematic. înfăptuirile

ulei pe pînză

generațiilor anterioare. Exegetul nu 
are dreptul de a scoate artistul sau 
curentul cercetat din context. Trăim 
Si lucrăm impreună cu toții, interde
pendentele sint firești, inevitabile, 
criticul trebuie să le cunoască bine 
pentru a le putea explica pentru un 
public tot mai exigent si dornic să 
se instruiască temeinic.

— Ați contribuit cu devoțiune la 
formarea a numeroase generații de 
artiști plastici. Cum ați rezuma 
idealurile urmărite in activitatea de 
profesor ?

— Munca de dascăl într-ale artei 
este mai grea decît se crede de obi- 

, cei. La noi învățăminte! de artă este 
axat pe cunoașterea realității obiec
tive, cu însușirea sistematică, trepta
tă a tuturor tainelor meșteșugului. 
Tinerii se dovedesc însă adeseori ne
răbdători să se afirme, vor să treacă 
peste etapele formative. Dar numai 
după însușirea judicioasă a instru
mentelor traditionale și pe baza te
meinicei cunoașteri a realității se 
poate deschide calea pentru experi
mente. Eu așa cred. Nu știu dacă 
am reușit să-i conving întotdeauna 
pe elevii mei. Toată viața mea de 
dascăl am încercat, in orice caz. să 
dezvolt cultul pentru o meserie foar
te serioasă, făcută cu răspundere, în
temeiată pe cunoașterea vieții. Dato
rită politicii umaniste a partidului, la 
noi s-au făcut multe pentru ca ta
lentele, geniile, dacă ele apar, să 
nu mai rămînă necunoscute, să-și 
găsească drumul drept spre poporul 
din care s-au ivit.

Convorbire consemnată de 
Mircea ȚOCA
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Nu puteau 
sta deoparte

Ioan
miliție din comuna Odoreu (Satu 
Mare), și ajutorul său, Gheorghe 
Ardelean, s-au prezentat deunăzi 

mecanizare a 
au cerut un 
două remorci.

Pop. șeful postului de

I
I

în peisajul atît de bogat 
și de frumos al poeziei 
noastre dintotdeauna. ilus
trat de maeștri de geniu, 
lirica patriotică a ocupat 
permanent un loc de sea
mă. Scriitorii, poeții cu 
deosebire, au 'fost autentici 
stegari ai progresului, pro- 
movind prin scrisul lor 
idealurile cele mai înainta
te ale timpului lor. Au fost, 
cum s-a spus, in inima ce
tății. in centrul evenimen
telor majore : așa a fost 
generația de la patruzeci și 
opt. generația Unirii, cea a 
Independentei. Toate au 
creat opere nemuritoare, 
pătrunse de eternă vibrație 
patriotică. Cîrlova. Alecsan- 
dri. Eminescu. Macedonski, 
apoi Goga. Arghezi, Blaga 
și multi alții, al căror nume 
rămine de neuitat, au im
primat poeziei noastre, in 
primul rînd prin lirica pa
triotică. sens și sunet ini
mitabile.

Pe această cale străjuită 
de giganti au pășit si merg 
mai departe generațiile ac
tuale de poeți. Ei continua 
în multe privințe tradițiile 
nepieritoare ale înaintași
lor. pe care le consideră cu 
îndreptățire modele nepe
risabile ale iubirii de pa
trie. cristalizate in expresii 
artistice nemuritoare. Ar fi

insă naiv să vedem In liri
ca patriotică contemporană 
o simplă prelungire epigo- 
nică, pastișă cuminte a mo
delelor anterioare. Ca orice 
creație autentică, poezia 
noastră contemporană ex
primă un timp și o artă' 
noi. răspunde la solicitări 
proaspete prin tempera
mente lirice hrănite din 
belșug de realitățile lumii 
actuale, socialiste. Operele 
celor mai de seamă poeți 
actuali pot sta mărturie în 
acest sens, și cercetarea lor 
ar demonstra convingător 
personalitatea distinctă și 
noutatea acestei poezii. O 
asemenea investigație, rea
lizată în puține lucrări de 
sinteză, nu poate fi înlo
cuită cu observațiile frag
mentare emise cu diverse 
ocazii. Aflăm totuși prile
juri cînd. în forme sinte
tice. concentrate, ni se ofe
ră o imagine panoramică 
asupra cuprinderii și înțe
lesului poeziei patriotice 
contemporane. O asemenea 
ocazie ne-a oferit-o recen
ta antologie de poezie pa
triotică „Izvoare neseca
te". apărută la editura 
„Cartea românească" (au
torii antologiei : criticul 
literar Aurel Martin și 
poeta Violeta Zamfirescu).

Purtînd amprenta unor

stiluri creatoare foarte di
verse. a unor modalități 
expresive specifice fiecărui 
poet, antologia deschide o 
fereastră largă spre univer
sul liricii patriotice con
temporane. întrebarea fi
rească ce și-o poate pune 
oricine este aceasta : cum 
se înfățișează cititorului.

dele. într-un cuvint, per
manentele istoriei noastre 
constituie izvoare vii. în
tr-adevăr nesecate ale crea
ției. Totodată, în această 
creative răsună distinct, pu
ternic, patetismul liricii nu
trite de eroismul și jertfele 
pe care comuniștii le-au 
pus la temelia lumii noi.

semnificațiile lui actuale. 
Poezia dedicată noilor rea
lități ale tării surprinde 
mutațiile sociale 'majore, 
noua conștiință care se zi
dește sub conducerea parti
dului, „deținător al drepte
lor balanțe", cum scrie unul 
dintre poeții antologiei.

Iată, astfel, o poezie care,

în Bistrița ultimului deceniu s-au 
înfăptuit atîtea incit, după părerea 
tinerei Ilona Balaș,
NETEX. „dacă ar fi să judecăm după 
ele s-ar cuveni să fim de zece ori 
mai in virstă". La loc de cinste se 
află platforma industrială, cu mii si 
mii de salopete, cartierele de blocuri 
luminoase, poamele dulci ale livezilor 
din jur și multe altele.

Dar oamenii ?
Ne aflăm în jurul unei „mese ro

tunde" cu cinci bistriteni si incepem 
cu întrebarea: „Cum erați acum zece 
ani?". Răspunsul. în esență, același : 
„Tot eu eram. dar...“, „Adică ?“. 
„Eram o fetișcană, abia venită din 
Braniștea. Mă speriam de toate : și 
de noroaie și de mașini. Mult și-au 
bătut oamenii capul cu mine, după 
cum mi-aduc aminte. Acum sint 
laborantă și vreau să merg mai de
parte". (Ilona Balaș). „Venisem din 
armată și am auzit că la Bistrița e 
treabă de făcut. Știam tîmplăria așa 
«ca din topor». Am dat destulă 
bătaie de cap unora pînă am prins 
rostul mașinilor. Acum îmi plătesc si 
eu datoria. Răs
pund de munca 
a 48 de oameni. 
Și fac tot ce-mi 
stă în puteri să-i 
ajut să deprin
dă profesia, regu
lile morale scrise 
și nescrise ale 
colectivului nos
tru muncitoresc" 
(Francisc Fodor 
— maistru la 
C.P.L.). „înotam 
în tină pină la 
genunchi. Cind 
m-a pus ingine
rul să fac «rețe
ta» pentru viței, 
i-am spus că 
re, nu doctor, 
vedit însă un 
răbdare, 
știam eu și

laborantă la

La Bistrița, 
la o „masă rotundă",
despre răspunderea 

pentru formarea
tinerei generații

sînt lngrijltoa-

C.P.L., ați gîndit că oamenii 
care a plecat băiatul sint 
buni, mai pedagogi, sau cum 1 
Și că o să-l îndrepte ? Adică, să 
facă alții ceea ce nu ați reușit dv ? 
Zic asta, deoarece nouă, comuniști
lor, ne place să ducem pînă la capăt 
o treabă începută. Cind se mai iveș
te, pe ici-colo, cîte un „caz-proble- 
mă“ nu-1 pasezi altora, să scapi tu 
de el ! (Reghina Petruț).

— Nu-i chiar așa. l-am săpunit de 
vreo două-trei ori in ședințe. Dar el 
a ținut-o pe-a lui. (Francisc Fodor).

— Și eu vă repet : n-avem drep
tul să renunțăm atît de ușor. Eram 
și noi pe punctul să-1 scăpăm din 
mină pe cel mai bun îngrijitor. Așa, 
deodată, începe să lase vitele nehră
nite, vine cu palinca-n nas, ba mai 
face și scandal. O ședință, două, ni
mic. O fi ceva acasă la om. Era. 
Neînțelegeri cu nevasta. I-am propus 
să vină să lucreze și ea tot la noi. 
Acum, familia-i familie, amindoi 
oameni în rînd cu lumea. Au și uitat 
necazul. Dar dacă nu acționam cu 
hotărire, atunci ce s-ar fi intîmplat ? 

(Reghina Petruț). 
într-un aseme

nea climat de 
înaltă exigență, 
abaterile incipien
te sint stopate cu 
fermitate, se des
chid infinite po
sibilități 
dreptare. 1 
este ca 
educativă 
cunoască 
Să nu se 
meze în fața ca
zurilor ce par ire- 
zolvabile, ci să se 
militeze cu fer
voare comunistă 
muncii și vieții 
moralei noastre

la 
mai
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I
de în- 
Esențial 

munca 
să nu 
pauze, 

i dezar-
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la secția de 
C.A.P., unde 
tractor și 
Pentru ce ? „Avem carnete de 
conducere și nu putem sta deo
parte cind toată suflarea comu
nei lucrează cu sirg la cimp. 
Dorim să dăm și noi o mină de 
ajutor".

De atunci, cei doi lucrează cu 
schimbul' la transportul porum
bului din lan la baza de recep
ție. Cei care-i văd pe tractor le 
laudă hărnicia și, mai în glumă, 
mai in serios, ii întreabă : , ~ 
asupra celor rele cine mai 
ghează ?" „Nici o grijă — 
pund ei — tot noi ! Și-apoi, 
dumneavoastră că atunci 
toată lumea e ocupată din 
și pînă-n seară cu munca,

„Dar 
i ve- 

răs- 
, știți 
cind 
zori 

r__ .. __ . nu
prea mai e timp, și nici chef, 
de rele !“ Așa e !

Mai sînt dropii!
Ne amintim, cîțlva dintre marii 

noștri prozatori au scris pagini 
inspirate despre dropii. In zilele 
noastre insă, doar puțini oameni
— și numai prin Bărăgan — au 
mai putut intilni aceste păsări 
mari cit niște curcani, specifice 
Cimpiei Române de altădată. 
Totuși, zilele trecute, un redactor 
de-al nostru împreună cu doi 
specialiști din agricultură — 
Stefan Gavriliță și Ștefan Oană
— au întilnit dropii și in nordul 
Dobrogei. Mergind in căutarA 
unor combine pe un drum de 
țară printre lanuri de porumb, 
undeva prin apropierea lacului 
Razelm (in raza comunei Juri- 
lovca), ei au zărit șase dropii 
într-o porumbiște ; se hrăneau, 
ciugulind boabele risipite ici, 
colo. De îndată ce-au simțit pre
zența unor musafiri nepoftiți, 
au pornit intr-un zbor lin, greoi, 
la cițiva metri de pămint, ~:~x 
s-au pierdut în zare. Deci, 
sînt dropii. Să le ocrotim!

De nota zece

pină 
mai
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eu
Inginerul s*-a" do
om înțelegător. Cu 

m-a învățat ceea ce nu 
era absolută nevoie 

să știu". (Reghina Petrut, îngrijitoa
re la C.A.P. Bistrița). „Mă chinuiam 
să-i conving pe unii oameni de la 
fermă — cei mai multi foști tăietori 
de lemne, țapinari — că. pentru 
altoit, pomul nu se taie ca un copac 
de pădure. Iar pe unii din șefi, că 
altoitul dublu este o necesitate. Acum, 
foștii țapinari se poartă cu pomul de 
parcă ar fi o ființă vie" (ing. loan 
Ciotmonda, șeful fermei pomicole 
Jelna). „La Fabrica de sticlă din 
Tomești-Timiș izbutisem, după păre
rea mea, să rezolv o mare problemă: 
aceea a cadrelor. Am plecat de acolo 
cu inima împăcată : am lăsat urmași 
de nădejde. 17 foști sticlari cu diplo
me de ingineri. Aici, la Bistrița, do
resc să las în urmă o amintire ase
mănătoare. Deoarece, sînt convins, 
una din îndatoririle de bază ale co
munistului este aceea de a crește 
alti comuniști în loc" (Francisc 
Schweller, directorul întreprinderii 
de sticlă menajeră).

Comuniștii cresc comuniști. Este o 
realitate caracteristică climatului so
cietății noastre, preocupată să trans
mită necontenit făclia spiritului re
voluționar. să educe și să formeze 
oameni cu înalte calități morale, co
muniste. capabili să rezolve cele mai 
grele sarcini.

Dintre numeroasele fapte aduse în 
discuție, reținem pe următorul — 
care a stîrnit o discuție in contradic
toriu la „masa rotundă" :

— ...Tinărul venise din comuna 
Pietriș. Harnic. S-a calificat repede. 
Și ciștiga bine. Dar nu e de ajuns să 
fii in frunte doar pe statul de plată, 
într-o zi, la propunerea unui mem
bru al secției, s-a făcut o reampla- 
sare a mașinilor. Rezultatul? Cu 
același efort, doi oameni puteau lu
cra la trei mașini. Productivitate 
sporită. Ei bine. Vasile al nostru nu 
vrea. „Eu, zice, nu mă împart cu 
nimeni. Sau mă lăsati singur la ma
șina mea. sau nu mai vin". Lipsește 
o dată, de două ori... La noi, indisci
plina nu se iartă — i-am desfăcut 
contractul de muncă. între noi nu 
avea ce căuta un asemenea om. S-o 
fi dus, probabil, să-și găsească un loc 
mai călduț... (Francisc Fodor).

— Stați că nu vă înțelegem ! De ce 
l-ați lăsat să se ducă 1 înseam
nă că dumneavoastră, cei de la

pentru așezarea 
tuturor sub egida ___ ___
socialiste. în formarea omului nou, 
spiritul revoluționar se cuvine să 
acționeze permanent, în toate împre
jurările, atit in muncă, în familie, 
cit și în societate, comunistul fiind 
comunist tot timpul.

Subliniind această importantă idee, 
unul dintre participanții la „masa 
rotundă" a ținut s-o argumenteze 
printr-un fapt semnificativ :

„în producție era fruntaș, bun de 
pus la panoul de onoare. Pînă-ntr-o 
zi. cind se primește o hirtie de la 
miliție, despre un scandal provocat 
la bodegă. Chemat la comitetul de 
partid, se-nfurie : «Asta-i viața mea 
personală, nu privește pe nimeni. 
Dac-am stricat ceva, plătesc». «îți 
plătești isprava afectând veniturile 
familiei ? De ce să-ți sufere copi
lul ?». El, tot de-a curmezișul, supă
rat de «imixtiunea» în viața lui. 
Atunci i-am spus că o să facem o 
adresă către școala unde învață bă
iatul lui. «Așa ceva să nu trimiteți 
la școală. Orice, dar asta nu». Hîr- 
tia. bineînțeles, n-a fost întocmită 
niciodată. Omul însă a priceput că 
o luase razna. Era intîiul semn de 
îndreptare. Acum ? E cel mai neîn
duplecat adversar al celor care mai 
scapă frîul". (Francisc Schweller).

A fi promotor al spiritului revo
luționar înseamnă — și pe tărimul 
formării noii conștiințe — a nu ac
cepta ideea falsă, demobilizatoare, a 

, „mersului de la sine". „Căci dacă 
ar fi așa, nici pomii n-ar mai avea 
nevoie să fie îngrijiți. Doar au și 
soare, și ploaie, și pămînt. De bună 
seamă că ar crește, dar nu așa cum 
vrem noi. Tocmai de aceea, de la 
comunist trebuie să se învețe nu 
numai meseria, ci și un nou mod de 
gindire. Cu atit mai mult, cu cit ca
lendarul viitoarelor noastre înfăp
tuiri este atit de bogat, incit numai 
cu oameni foarte bine pregătiți pro
fesional. cu o gindire îndrăzneață, 
căliți din punct de vedere moral. îl 
putem îndeplini întocmai" (loan 
Ciotmonda).

în acest spirit, la încheierea „m.e- 
sei rotunde", unul dintre interlocu
tori a avut o idee frumoasă și... an- 
gajantă : „De ce nu ne-am intilni 
și peste cinci ani, să vedem ce oa
meni, ce noi comuniști am crescut 
fiecare ?“ Poate chiar mai devreme...

Laurențiu DUȚA 
Gheorqhe CRIȘAN

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I«
I
I
I
I
I

le. Lirica patriotică se îm
pletește. astfel, cu poemul 
politic, izvorind din confi
gurațiile spirituale, morale 
ale epocii noastre. Desigur, 
depinde de talentul autori
lor ca poezia inspirată de 
marile evenimente să nu 
rămînă la stadiul de palidă 
ilustrare, de foaie veștedă.

Izvoarele nesecate ale poeziei patriotice

In ce constă frumusețea șl 
noutatea, valoarea intrinse
că a liricii patriotioa ac
tuale ?

Ceea ce impresionează de 
la început pe orice cititor 
este evidentul caracter de 
continuitate : lirica patrio
tică actuală nu numai că 
nu s-a dezvoltat rupind le
găturile cu tradiția cultă 
sau populară, dar si-a fă
cut un titlu de noblețe din 
a o continua, și această 
continuitate este evidentă 
la nivelul temelor si moti
velor lirice, al unor moda
lități de realizare artistică. 
Lupta străbunilor, existența 
personajelor eroice ca mo-

«ocialiste. semnificațiile is
torice ale revoluției de eli
berare socială și națională 
de la 23 August, precum și 
evenimentele ce i-au urmat, 
noua istorie a patriei, sen
timentul libertății ce a în
văluit întreaga tară in dru
mul său avîntat spre cul
mile socialismului. Epopeea 
participării noastre la răz
boiul antifascist, semnifica
ția fundamentală a eveni
mentelor au fecundat dura
bil lirica noastră patrioti
că. între izvoarele liricii 
actuale, un loc deosebit, 
preponderent, îl ocupă pu
nerea în valoare a eveni
mentului contemporan, cu

fără a-și nega tradiția, Ișl 
dezvoltă, treptat, natura a- 
parte. inconfundabilă toc
mai prin capacitatea sa de 
a se sincroniza cu timpul 
ei. de a fi ecoul acestui 
timp si, într-un fel specific, 
chipul lui. Antologia „Iz
voare nesecate" demonstrea
ză convingător, împotriva 
opiniilor exclusiviste. Că li
rica patriotică nu se hră
nește cu „stampe" și „hri
soave" fără viață, ci încor
porează substanța prezen
tului. ideile și sentimentele 
ce-i însuflețesc pe contem
poranii noștri, extrage din 
istorie. din „hrisoave", 
semnificații, ipostaze actua-

ofiUtă. Specie majoră de 
exprimare artistică, liricii 
patriotice, sociale, politice, 
i se cere și o calitate ma
ximă. Nu spunem o nouta
te că. după părerea chiar 
a marilor poeți care au 
scris-o, poezia patriotică 
este „genul" cel mai difi
cil. implicînd grave răspun
deri, căci sint in joc senti
mente. idei, stări de spirit 
umane apartinind colectivi
tății. Ea ridică la o viziu
ne personală un bun co
mun al întregii societăți, al 
întregului popor. Aspirațiile 
maselor constituie și aici 
substanța unor posibile 
mari creații. De aceea, exi

genta se manifestă la pa
rametri inalți și nu ne pu
tem mulțumi cu realizările 
mediocre, pe care le mai 
citim, cu încercări debiliza- 
te de lipsa ideii, ancorate 
adesea într-un trecut nebu
los. Apoi, nu orice pastel 
sau poezie de dragoste se 
încarcă automat cu virtu
țile liricii patriotice, după 
cum nu orice poezie bine, 
frumos scrisă este, nea
părat, și poezie patriotică. 
Firește că orice lucrare 
izbutită îmbogățește tezau
rul creației spirituale a 
unul popor. Dar este clar 
că între „Concert în lun
că" și „Ostașii noștri", 
acest din urmă ciclu este 
locul în care Alecsandri a 
dat măsura liricii sale pa
triotice inspirate din lupte
le poporului, din aspirația 
lui de a fi liber, stăpin pe 
destinele sale. Dealtfel 
avem aici și un exemplu 
de dăinuire meritată a 
ceea ce unii critici esteti- 
zanți denumesc cu dispreț 
drept „poezie ocazională", 
efemeră, lipsită de auten
ticitate. Cînd întreaga is
torie a poeziei românești 
este străbătută constant de 
un puternic filon de poe
zie patriotică, politică, scri
să ca reflex direct al unor 
mari evenimente naționale

și cînd se pot alcătui in 
acest sens antologii de ve
ritabilă, inălțătoare poezie, 
menită să reziste peste 
vreme — cum este și cea 
mai mare parte a antolo
giei de față — este ridi
colă încercarea unora care, 
întorcînd spatele practicii 
artistice, construiesc in 
chip artificial, snob, teorii 
estetizante, punind la îndo
ială valabilitatea speciei 
ca atare. Nu de mult ci
team într-o revistă că în
cercarea de a prinde in 
vers comandamentele unei 
epoci, evenimentele ei 
marcante este zadarnică, 
sortită eșecului. Antologia 
aceasta. „Izvoare nesecate", 
și altele care s-au mai în
tocmit arată însă tocmai 
contrariul : cît de fertile 
sint pentru o adevărată 
creație patriotică marile 
evenimente, momentele de 
răscruce ale istoriei, lupte
le și aspirațiile poporului. 
Scrisă cu măiestrie, o ase
menea poezie care se do
rește un reflex al timpu
lui, prindere a „clipei" în 
bronzul nemuritor al artei, 
aspiră, pe drept cuvînt, la 
eternitate, pentru că doreș
te să dezvăluie, cum spu
nea poetul : „Ce-ți doresc 
eu tie, dulce Românie"...

Emil VASILESCU
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„Comuna Cirligele este o 
tare ca oricare alta din ținutu
rile Vrancei, ca oricare alta din 
miile de așezări de pe întinsul 
patriei... Monografia tratează 
evoluția Istorică, economică, so
cial-politică și culturală a aces
tei așezări din cele mai îndepăr
tate timpuri pină în zilele noas- ' 
tre...“

Am reprodus un fragment din 
prefața unei originale monogra
fii, recent tipărită. Este opera 
profesorului de istorie Ionel Bu- 
descu, de la școala generală din 
localitate. Fiu al satului, re
întors pe meleagurile natale 
după absolvirea facultății, el s-a 
străduit — și a reușit — să facă 
această bucurie consătenilor săi 
— și nu numai lor. O inițiativă 
de nota zece.

oje-

Cursa cinstei
Un cetățean din București, 

grăbindu-se să plătească după ce 
făcuse plinul la stația PECO din 
marginea orașului Tîrgu Mureș, 
și-a uitat gent.uța — care cu
prindea. pe lingă o serie de a, ' \ 
și o însemnată sumă de ți . 
Abia parcursese 10 km. ca un 
bărbat și o femeie ce păreau a 
face autostopul ii făceau de fapt 
semn cu gentuța lui în mină. Ce 
se întimplase ? După plecarea 
mașinii, cei doi văzuseră obiec
tul și se suiseră in primul auto
vehicul ce trecea pe acolo, in- 
cercînd să ajungă autoturismul 
cu număr de București.

„Sigur că existau și alte po
sibilități ca să vă recăpătați cele 
pierdute, dar ne-am gîndit că vă 
ratați călătoria" — au expli
cat cu modestie Argentina Nicu 
și Molnăr Kăroly din Ungheni- 
Mureș. Și n-au vrut să primeas
că nici o recompensă : „Deși lu
crăm in alimentația publică 
amindoi, ca gestionară și, res
pectiv, ospătar" — au încheiat 
ei, glumind.

Cine plătește?
La asociația economică inter- 

cooperatistă de creștere a vacilor 
de lapte Negrești-Vaslui au fost 
sacrificate din necesitate un mare 
număr de vaci de rasă. De ce ? 
Fiindcă pășunaseră nesuprave
gheate pe cîmpul cu lucerna 
verde. Din sumare socoteli, 
reiese că paguba se estimează la 
circa 140 000 lei. Se mai întilnesc 
cazuri, dar pierderi atit de 
dintr-un asemenea motiv 
rar ! Cine plătește totuși 
guba ?

mari 
mai 
pa-

Zmeura 
în octombrie

Deunăzi, ne-a vizitat la redac
ție corespondentul voluntar al 
ziarului nostru, Zaharia D. Ciu
lei, din comuna Chitila. Ne-a 
adus un buchet stufos 
crengi de zmeură pe i 
boabele mari și rubinii 
tirnau ca cireșele, așteptind să 
fie culese. Zmeura fusese adusă 
din cuttea cu numărul 10 de pe 
strada Mihai Eminescu (Chitila). 
Aducătorul ne-a relatat și o altă 
curiozitate : pe strada Ana lpă- 
tescu (din aceeași comună 
suburbană a Capitalei), in gră
dina gospodarului de la nr. 12, 
s-a copt, de asemenea, zmeura, 
fiind în curs de coacere a treia 
recoltă de căpșuni și a doua 
viță de vie portugheză.

din 
oture 

i a-

de

Rubrică realizată de
Gheorcjhe MITROI 
și corespondenții „Scînteii'
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Vizitele delegației parlamentare costaricane
Biroul Marii Adunări Naționale a 

oferit, marți, un dejun in onoarea 
delegației parlamentare costaricane. 
condusji de Leticia Chacon Jinesta. 
membru al Partidului Unității, vice
președinte al Adunării Legislative 
din Republica Costa Rica, care face 
o vizită în tara noastră.

Au participat Virgil Teodorescu. 
vicepreședinte al M.A.N.. loan Ce- 
terchi. președintele Grupului român 
al Uniunii Interparlamentare. Mar
gareta Hauser, secretar al M.A.N., 
Ioan Pop D. Popa, președintele Co
misiei pentru sănătate, muncă, asi
gurări sociale și protecția mediului 
a M.A.N., deputati. alte persoane 
oficiale.

în cursul zilei, parlamentarii costa- 
ricani au avut Întrevederi la Minis
terul Industriei Metalurgice cu Ște
fan Constantinescu. adjunct al mi
nistrului, și la Ministerul Energiei 
Electrice cu Dumitru Popescu, ad
junct al ministrului. Au fost discutate 
aspecte ale colaborării bilaterale.

La dejun și întrevederi a fost pre
zent Eduardo Campos Monge. însăr
cinat cu afaceri ad-interim al Repu
blicii Costa Rica Ia București.

Dimineața, oaspeții au vizitat în
treprinderea de mașini agricole ..Se
mănătoarea" din Capitală.

(Agerpres)

Cronica zilei Lucrările sesiunii Comitetului Consultativ al C.E.P.E.S.

Plecarea delegației parlamentare zaireze
Delegația parlamentară zaireză. 

condusă de Ileo N'Songo Amba. 
președintele Consiliului Legislativ 
(Parlamentul) al Republicii Zair, 
care, la invitația Marii Adunări Na
ționale, a făcut o vizită în tara noas
tră. a părăsit, marți după-amiază. 
Capitala.

La aeroportul Otopeni, delegația a

fost salutată de Nicolae Glosan. pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Vaslle Vîlcu. membru al Consiliului 
de Stat. Virgil Teodorescu. vicepre
ședinte al M.A.N., de deputati.

Au fost prezenti Noengo Busu 
Nyoka, ambasadorul Republicii Zair 
la București, și membri ai amba
sadei.

(Agerpres)

Aniversarea școlii din comuna Ilva Mică
Locuitorii comunei Ilva Mică, jude

țul Bistrița-Năsăud, străveche vatră 
de cultură și spiritualitate româ
nească. au sărbătorit împlinirea a 
225 de ani de la prima atestare docu
mentară a școlii din această așezare.

In telegrama adresată Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
se spune : Cu acest prilej sărbătoresc, 
vă adresăm, mult stimate tovarășe

Nicolae Ceaușescu, adeziunea noas
tră totală fată de propunerea pri
vind realegerea dumneavoastră în 
înalta funcție de secretar general al 
P.C.R., precum și prinosul recuno- 
științei noastre pentru minunatele 
condiții create școlii și slujitorilor ei.

Ne angajăm în acest cadru plenar 
să creăm oameni pe măsura idealuri
lor socialiste, constructori vrednici 
ai comunismului.

Manifestări consacrate Zilei armatei
în tntîmpinarea celei de-a 35-a 

aniversări a Zilei armatei noastre, 
în întreaga tară au loc ample mani
festări politico-educative si cultural- 
artistice.

în unităti și comandamente. în in
stituții militare de învătăminț si de 
cultură apartinînd Ministerului Apă
rării [Naționale au fost prezentate ex
puneri” relevindu-se tradițiile înain
tate ale oștirii române în luptele pur
tate pentru libertatea și independen
ta patriei, rolul hotăritor al partidului 
in conducerea procesului de făurire 
Si educare a armatei noi, revoluțio
nare. contribuția determinantă a to
varășului Nicolae Ceaușescu. secreta
rul general al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România, co
mandantul suprem al forțelor noastre 
armate, la fundamentarea doctrinei 
militare românești. întărirea capaci
tății de apărare a tării, creșterea pu
terii combative a armatei. Au fost 
organizate, de asemenea, mai multe 
simpozioane, cu concursul unor spe
cialiști si cercetători militari.

Expuneri și conferințe au fost pre
zentate. de asemenea, la case de cul

tură și cămine culturale. în Întreprin
deri si instituții. în scoli.

Formațiile artistice ostășești si de 
la casele armatei, participante la cea 
de-a doua ediție a Festivalului natio
nal „Cîntarea României", au prezen
tat numeroase spectacole, seri de 
poezie și montaje literar-muzicale. 
S-au organizat expoziții cu lucrări 
ale artiștilor plastici din armată, vi
trine și expoziții de carte cu tema
tică patriotică și ostășească, au fost 
prezentate gale de filme.

Comitetul organizatoric al vetera
nilor din războiul antifascist a orga
nizat. în diferite localități din tară, 
întîlnlri cu generali și ofițeri vete
rani. care au evocat drumul glorios 
parcurs de armata română în luptele 
din timpul insurecției din August 
1944. în bătăliile purtate pentru eli
berarea deplină a tării de sub domi
nația fascistă șl dincolo de hotarele 
patriei, pînă la zdrobirea definitivă 
a Germaniei naziste. în ambianta so
lemnă a locurilor istorice, a monu
mentelor dedicate luptătorilor care 
s-au jertfit pentru libertatea și inde
pendenta patriei, s-au desfășurat 
emoționante evocări, spectacole oma
giale. recitaluri de versuri.

Bucurîndu-s« de grija șl îndrumarea permanentă 
a partidului, personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, comandantul suprem, armata lșl înves
tește capacitatea și, elanul, cunoștințele și experien
ța în îndeplinirea datoriei sale, gata oricînd a fl 
de strajă independenței și suveranității patriei so
cialiste. In eforturile ei pentru dobîndirea unei ca
lități noi, superioare în pregătirea de luptă și poli
tică, pentru transpunerea in însăși realitatea 
procesului instructiv-educativ a concepției partidu
lui privind apărarea patriei de către întregul popor, 
armata se inspiră din același spirit revoluționar care 
animă întregul popor sub steagul glorios al parti
dului. Promotorii acestui spirit sînt, firește, și in 
oștire — comuniștii.

...Sîntem într-o unitate 
militară cu un anumit pro
fil de invățămînt. Se reîm
prospătează, se perfecțio
nează aici pregătirea unor 
ofițeri de artilerie. Iată un 
f—p, cu ochii ațintiți asu- 
„,ai terenului. Munți și 
deajuri domoale, rîuri, 
poalele unei păduri... în 
fata tinerelor cadre se află 
hărți, table de tragere, ra
portoare. De fapt, totul se 
petrece intr-o spațioasă sală 
de studii. într-un poligon de 
trageri de artilerie pentru 
antrenamente. Sint dispo
zitive pentru marcarea re
perelor, obiectivelor, ex
ploziilor, sint panouri de 
afișaj electronic. Din am
fiteatru coboară cel numit 
ca trăgător. El primește 
misiunea de „foc"...

Este un poligon în curs 
de finisare, avind elemen
te noi față de tot ce există 
pînă acum în armată. S-a 
născut din inițiativa și din 
munca unor comuniști, în
tre care locotenent-colone- 
lul Antoniu Lăpușneanu. 
S-a studiat mult, au 'fost 
experimentate fel și fel de 
variante, pentru ca poligo
nul să ofere maximum 
privind problemele de tra
gere, determinările topo
grafice, afișajul electronic.

— Tot ce-i mal nou si mai 
eficient, la noi, se înteme
iază pe căutări, experi
mentări — ne spune colo
nelul St. Andreșan. în ra
port cu tehnica nouă, mo
dernă și în conformitate cu 
principiul fundamental :
părarea patriei, cauză si 
operă a întregului popor.

Aflăm că ofițerii tineri, 
„elevii", asimilează repede 
noul, iar satisfacția lor 
este șl mai mare cind sint 
direct părtași la dobindirea 
noului. în ciclul care s-a 
încheiat, un grup dintre ei 
(ofițerii Mocanu, Terec,

Furnică ți alții) a elaborat 
o lucrare științifică aplica
tivă de un fel aparte, con
sacrată acțiunii artileriei 
în sprijinul infanteriei.

a-

ACOîd Marți a fost semnat la 
București un document între Minis
terul Agriculturii și Industriei Ali
mentare și Ministerul Agriculturii și 
Reformei Agrare din Republica De
mocrată Populară Yemen privind 
cooperarea între cele două ministe
re în domeniul producției agricole și 
îmbunătățirilor funciare.

Documentul a fost semnat de 
Adrian Rogojanu, adjunct al minis
trului agriculturii și industriei -ali
mentare. și Mohamed Baamer, ad
junct al ministrului agriculturii și re
formei agrare din R.D.P. a Yeme
nului.

Vizitele delegației mili
tare din R.P.D. Coreeană. 
Marti, delegația militară condusă de 
general-locotenent O Gîk Riăl. șeful 
Marelui Stat Major al Armatei popu
lare coreene, care face o vizită ofi
cială de prietenie în țara noastră, a 
avut convorbiri cu generalul-locote- 
nent Ion Hortopan, prim-adjunct al 
ministrului apărării naționale și șef 
al Marelui Stat Major.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească.

în cursul aceleiași zile, oaspeții au 
depus o coroană de flori la Monu
mentul eroilor patriei.

A participat Sin In Ha. ambasado
rul R.P.D. Coreene la București.

„Zilele filmului din Ban
gladesh". începînd de marți sa
desfășoară in Capitală „Zilele filmu
lui din Bangladesh".

în deschiderea acestei manifestări
a fost prezentat un spectacol de gală 
cu filmul artistic „Pămintul mamă".

Au asistat Ion Găleteanu, secretar 
de stat la Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai Li
gii române de prietenie cu popoarele 
din Asia si Africa, un numeros pu
blic.

Au luat parte, de asemenea. A.W. 
Shams-ul Alam, ambasadorul Repu
blicii Populare Bangladesh la Bucu
rești, și membri ai ambasadei, pre
cum si șefi de misiuni diplomatice

acreditați în tara noastră, alti mem
bri ai corpului diplomatic.

Au fost de față membrii delegației 
de cineaști din Bangladesh aflati. cu 
acest prilej, in țara noastră.

Manifestare culturală. Cu 
prilejul Zilei naționale a Republicii 
Zambia, marți după-amiază a avut 
loc in Capitală o manifestare cul
turală. organizată sub egida Institu
tului român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea. în cadrul că
reia Nicolae Melinescu, redactor la 
Televiziunea română, a împărtășit 
impresii de călătorie din această tară. 
A fost prezentat apoi un film do
cumentar.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, reprezentant! ai Ministerului 
Afacerilor Externe, oameni de artă 
și cultură, un numeros public.

Masă rotundă. Marti dimU 
neață a avut loc la sediul Asociației 
de drept internațional și relații in
ternaționale o masă rotundă la care 
a participat Robert G. Neumann, de 
la Universitatea din George Town 
(S.U.A.), care a susținut expunerea 
„Orientul Mijlociu după Camp Da
vid".

Au participat, profesori universitari, 
cercetători, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe.

A fost prezent Rudolph Aggrey, 
ambasadorul Statelor Uniteiale Ame- 
ricii la București.

★
La București a fost încheiat marți, 

23 octombrie, Protocolul de colabora
re pe anii 1979—1980 între Consiliul 
ziariștilor din Republica Socialistă 
România și Uniunea ziariștilor din 
Republica Democratică Sudan.

Documentul a fost semnat de Oc
tavian Paler și Fadlalla Mohamed 
Fadlalla — președinții celor două or
ganizații partenere.

Au luat parte membri ai Consiliu
lui ziariștilor, redactori șefi și ziariști 
din presa centrală. A fost, de ase
menea, prezent Mohamed Osman 
El-Awad, ambasadorul Republicii 
Democratice Sudan la București.

(Agerpres)

La Centrul european al UNESCO 
pentru invătămintul superior — 
C.E.P.E.S., cu sediul la București, 
au fost inaugurate marți dimineață 
lucrările celei de-a VH-a sesiuni a 
Comitetului Consultativ al C.E.P.E.S.

Au participat Abdel Salam Dajani, 
directorul Centrului de informare al 
Organizației Națiunilor Unite de la 
București, Roger Polgar. reprezen
tantul Programului Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare în România. Fer
dinand I. C. M. Rath, directorul Cen
trului demografic O.N.U. — Româ
nia. C.E.D.O.R. Au fost prezenți 
Jean Livescu. președintele Comisiei 
naționale a Republicii Socialiste 
România pentru UNESCO, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne.

Au participat membri al corpului 
diplomatic.

După cuvîntul de deschidere, rostit 
de Eduard Klika. .directorul Depar

tamentului științelor din Ministerul 
Educației al R.S. Cehoslovace, vice
președintele sesiunii precedente, au 
luat cuvintul Rene Ochs. directorul 
Diviziei pentru învățăm int superior 
și formarea personalului din invă- 
tămint a UNESCO, reprezentantul 
directorului general al UNESCO. Ma
rin Rădoi. adjunct al ministrului e- 
ducatiei și învătămîntului, precum șl 
Audun Ofjord. directorul C.E.P.E.S.

Președinte al celei de-a VII-a se
siuni a Comitetului Consultativ al 
C.E.P.E.S. a fost ales profesorul Ju
lio R. Villanueva, de la Universita
tea din Salamanca (Spania).

Timp de trei zile, specialiști din 
domeniul învătămîntului superior din 
numeroase țări ale zonei europene 
vor aborda aspecte ale activității 
desfășurate pînă In prezent de 
C.E.P.E.S. și vor stabili cadrul pro
gramului pentru perioada următoare. 

(Agerpres)

tv

în prima zi din „Săptămîna economiei"
Casa de Economii și Consemna- 

tiuni informează depunătorii că la 
data de 25 octombrie a.c., prima zi 
a „Săptămînii economiei", vor a- 
vea loc în Capitală. în sala Casei 
de cultură „Petofi Săndor", str. 
Zalomit nr. 6. la orele 16.30. tra
gerile la sorți pentru trimestrul III 
a.c. ale libretelor de economii pen
tru turism, cu cîștiguri în mate
riale de construcție si libretelor de 
economii pentru construirea de lo
cuințe.

Tragerile la sorți pentru trimes
trul III/1979 ale libretelor de eco
nomii cu dobîndă și cîștiguri in au
toturisme vor avea loc în Capi
tală. după cum urmează • pentru 
libretele de economii cu dobindă și 
cîștiguri în autoturisme emise de 
unitățile C.E.C. din Capitală, la data 
de 29 octombrie a.c.' orele 18,30 in 
sala teatrului de revistă „C. Tăna- 
se“. Calea Victoriei nr. 33 • pen
tru libretele de economii cu do
bîndă și cîștiguri în autoturisme e-

mise de unitățile C.E.C. din țară, 
la data de 30 octombrie a.c. în sala 
Casei de cultură „Petofi Săndor", 
la orele 16,30. • Tragerea la sorți 
pentru obligațiunile C.E.C. cu cîști
guri pentru luna octombrie a.c. 
precum și tragerea la sorti supli
mentară ocazionată de „Săptămina 
economiei" vor avea loc de aseme
nea în sala Casei de cultură ..Pe
tofi Săndor" la orele 16,30. miercuri 
31 octombrie a.c.

Cu prilejul acestor trageri la sorti. 
Casa de Economii și Consemnatiuni 
va acorda numeroase cîștiguri în 
bani, autoturisme, precum si cîști
guri constînd in excursii în străi
nătate.

Tragerile la sorti fiind publice, 
cei interesați sînt invitați să ia 
parte la lucrările de efectuare a 
acestora.

Listele oficiale cu rezultatele fie
cărei trageri la sorti vor fi publi
cate in presa centrală.

PROGRAMUL 1

15,00 Fotbal : Dinamo București — Ein
tracht Frankfurt și Universitatea 
Craiova — Leeds United. Transmi
siuni. directe alternative de la 
București și Craiova. In pauză : 
Tragerea Pronoexpres

16.50 Curs de limbă rusă
17,10 Aspecte de la prima ediție a fes

tivalului de folclor ,,Maria Lătă- 
rețu“ — Tîrgu Jiu

17.25 Atenție la... neatenție !
17.40 Podiumul laureaților. Mezzosopra- 

na Maria Cioromila
18,05 Săptămîna economiei
18.20 A 34-a aniversare a O.N.U.
18,30 Viața rațională
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.20 In întimpinarea Congresului al 

XII-lea al partidului. Toate for
țele pentru îndeplinirea exemplară 
a planului

19.40 Noi, femeile !
20,05 Telecinemateca. Ciclul „Mari ac

tori". ,«Flacăra și săgeata". Pre
mieră pe țară. Cu : Burt Lancaster, 
Virgina Mayo, Robert Douglas

21,35 Telejurnal

PROGRAMUL l

16,00 Ani de luptă, ani de împliniri. Film 
documentar dedicat împlinirii a 40 
de ani de la reorganizarea U.T.C. 
in 1939.

16.25 Teatru TV. ,,intrigă și Iubire* d© 
Friedrich Schiller

17.50 Intermezzo muzical
18,00 Conexiuni — serial științific. Re

luarea episodului 6
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.20 A cînta — cîntare. Clntece popu

lare
19.55 Studio T ’79
20.20 Scoarțe vechi românești. Documen

tar artistic
20,45 Treptele afirmării
21,35 Telejurnal

cinema

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 25, 

26 și 27 octombrie. în țară : Vreme rece, 
cu cerul temporar noros. Vor cădea ploi 
locale mai frecvente în jumătatea de 
est a țării. Vînt moderat cu intensifi
cări. Temperaturile minime vor fi. cu
prinse între minus 5 și plus 5 grade, 
izolat mai coborîte în depresiuni, iar 
cele maxime vor oscila între 5 și 15 
grade, local mai ridicate la sfîrșitul in
tervalului. în zona de munte și în nor
dul țării precipitațiile vor fi și sub for
mă de lapoviță și ninsoare. Pe alocuri, 
condiții de brumă și îngheț la sol in 
nord-vestul țării. în București : Vreme 
rece, cu cerul temporar noros, favorabil 
ploii. Vînt moderat. Temperatura ușor 
variabilă.

Cartea 
prin poștă

UNIVERSALCOOP — Libră
ria CARTEA PRIN POȘTA și-a 
mutat sediul în str. Vulturi, 
nr. 31. București, sector 3. cod 
poștal 74123.

Cei ce doresc să primească la 
domiciliu cărți de beletristică 
sau de specialitate sînt rugați 
să trimită comenzile printr-o 
carte poștală la adresa mai sus 
indicată, plata făcîndu-se la pri
mirea coletului, prin ramburs.

FOTBAL

Azi, în cupele europene intercluburi
• Meciurile Dinamo — Eintracht și Universitatea Craiova — 
Leeds United vor fi televizate alternativ • La radio — meciurile 

Nottingham — F.C. Argeș și Nantes — Steaua

lente de artileriștl. Unii 
dintre acești ofițeri au 
obosit însă prematur. S-au 
obișnuit cu schemele, nu 
și-au propus înnoiri, iar 
rutina a început să roadă.' 
să le impieteze activitatea.

Iar 
ține, 
„Căutarea a ceea ce este 
nou, superior, mai eficient, 
este calea revoluționară pe 
care trebuie s-o parcurgă 
orice artilerist". El, perso
nal, la teoria tragerii se 
zbate să rezolve ceva pe o 
treaptă mai înaltă, calcu
lează, dacă trebuie, zile și 
nopți, compune, confruntă 
idei cu ceilalți comuniști. 
Așa s-au născut un curs

căpitanul îl sus- 
aproape patetic :

decolare-aterizare, un punct 
mobil de conducere a zbo
rului. Vin din spațiu sau 
își iau avînt către cer r- 
supersonice. Interlocutor : 
căpitanul pilot Gheorghe 
Paraschiv. Discuția cu el 
este scurtă, se află în ră
gazul dintre două zboruri.

— Sînteți instructor de 
zbor, cel mai tînăr din 
unitate, avînd această 
mare răspundere. Forma
rea de buni piloți pentru 
zborul supersonic presu
pune,' firește, și educarea 
unor virtuți morale.

— Vreau să-i învăț pe 
locotenenți să fie oameni 
dîrji. Luptători. Metoda 
principală : sădirea încre

La școala înaltelor 
virtuți ostășești

— Oare asemenea tinere 
cadre își vor propune alte 
și alte cercetări după ce 
vor reveni în unitățile lbr 
de „baștină"? Vor fi și pe 
mai departe oameni ai spi
ritului revoluționar, căută
tori ai noului ?

— Negreșit-că așa se va 
întîmpla dacă vor găsi un 
climat propice — ne răs
punde colonelul Andreșan. 
Dacă organizațiile de par
tid de acolo vor veghea, 
ca și cele din unitatea in 
care ne aflăm, ca prospe
țimea gîndirii tinerilor ofi
țeri șă nu fie alterată de 
șabloane învechite, de „ca
noane" ale profesiei. în- 
tr-un cuvjnt, dacă — tineri 
cum sînt, 
și ani — 
rește.

Despre 
nentă de 
comunistului din armată — 
prospețimea gindirii — 
discutăm și cu alți doi 
interlocutori: colonelul Eu
gen Ștefan și tînărul căpi
tan Nicolae Rotaru. Primul 
ne povestește că. in lunga 
sa carieră militară, a cu
noscut multe cadre excu-

dar și după ani 
vor gîndi tine-

această compo- 
bază a profilului

necesar învățămîntului mi- 
țjtar, o culegere de pro
bleme de teoria tragerilor, 
table de trageri, instruc
țiuni care au fost trimise 
apoi, de comandament, 
trupelor, fiind utile. Și mai 
susține căpitanul că stu
diile, cercetările, căutarea 
noului — la care sint an
trenat! aici și tinerii ofițeri 
— contribuie la dezvolta
rea tenacității, perseveren
ței, a dragostei lor pentru 
știință, pentru tactica mi
litară. „Da... Aici, la noi, 
conchide căpitanul, adu
nările de partid sint o ade
vărată școală, cu largi des
chideri către nou. Oamenii 
vorbesc deschis despre 
munca, reușitele și insuc
cesele lor, despre tovarășii 
cu care acționează umăr 
la umăr, despre răspunde
rea pentru mai bine".

...Iată-ne în altă unitate, 
aparținînd trupelor aerie
ne. Un clopot de cer ne
verosimil de albastru dea
supra aerodromului. un 
cimp încă verde, insă pă
tat de galbenul toamnei, 
brăzdat de piste pentru

derii în ei înșiși. De pildă, 
prin exerciții ale voinței, 
prin dezvoltarea sistema
tică a capacității de a în
vinge greutățile învățătu
rii, ale pregătirii multila
terale la sol, ale zborului, 
dar și ale efortului de a se 
abține... Mă refer la o via
ță ordonată, echilibrată. A 
munci și a trăi conioim 
unor asemenea rigori esta 
un exercițiu al voinței și 
dirzeniei. Și vrem, noi toți 
care sîntem instructori si 
educatori, să creștem oa
meni fermi, exigenți. com
bativi.

— Un exemplu de com
bativitate ? .

— Un tînăr locotenent, 
cu cîteva luni în urmă, a 
simțit din plin opinia co
lectivă. Abaterile sale de 
la disciplină, in unitate și 
în afara 
pină la urmă, cu 
de la zbor. Un caz 
trist.

Cultivarea unor 
virtuți ostășești se 
organic in conștiința dato
riei fată de patrie. îl rugăm 
să ne spună care sint mo
mentele cind trăiește deo-

ei, s-au soldat, 
oprirea 
rar. Și

înalte 
înscrie

sebit de Intens sentimentul 
bucuriei de a fi ostaș al 
țării.

— Studiind un document 
de partid despre viitorul 
României. Sau bătînd cu 
pașii meleagurile unde 
m-am născut. Sau zbu- 
rind. ca acum un sfert 
de oră... Vin de la o alti
tudine de peste 16 000 
metri. E o zi senină, trans
parentă. De acolo, de sus, 
am văzut și Moldova, și 
Transilvania, și Muntenia. 
Țara.

Stăm de vorbă cu pilo
tul Buzdugan. Ne privim 
îndelung. Ne-am văzut ul
tima oară cu zece ani in 
urmă. Am scris atunci des
pre el... și despre cerul 
său înnourat. Era anchetat 
atunci. Venise cu superso
nicul la verticala aerodro
mului, în fața sa zburase 
— așa credea ! — maiorul 
Șuster — luminiță pilpîind 
în bezna nopții. Nu, nu era 
luminiță, ci doar o stranie 
iluzie, stranie și primejdi
oasă. S-au atins în aer. Un 
scrîșnet metalic. S-tiu sal
vat amindoi, ca prin mi
nune. Primele cuvinte ale 
lui Buzdugan, la sol, au 
fost : „Ce-i cu Șuster ?“. 
Primele cuvinte ale lui 
Șuster, la sol, au fost : 
„Ce-i cu Buzdugan ?“. In 
timpul anchetei, fiecare 
și-a asumat bărbătește răs
punderea.

Realmente, profesia 
noastră de pilot este și o 
școală a cinstei, a sinceri
tății. Față de cei din jur, 
față de viață, față de tine 
însuți. Ești in stare, ori nu 
ești în stare ? Răspunsul 
nu poate fi decît sincer. 
Ești pregătit sub raport 
biologic, psihic, moral ? Nu 
te poți minți și nu poți ra
porta decît absolut corect. 
Nu-i o școală și pentru 
viață ?

„.Astfel de gînduri și 
fapte de comuniști, spicui
te dintre multe altele, con
feră dimensiuni majore ra
porturilor de fiecare zi ale 
activității ostășești : arma
tă — datorie patriotică, 
spirit revoluționar ; arma
tă — integritate morală, 
curaj al răspunderii. Ele 
reprezintă modul de a 
transpune in viață exigen
țele codului etic comunist.

Colonel L. TARCO

Astăzi sint programate primele 
meciuri din turul II al cupelor eu
ropene intercluburi. fază în care sînt 
calificate și cele patru echipe româ
nești.

în „Cupa U.E.F.A.". pe stadionul 
Dinamo din Capitală, echipa Dinamo 
Va întîlni formația vest-germană 
Eintracht Frankfurt pe Main. Parti
da va începe la ora 15 și va fi con
dusă de arbitrul scoțian I. M. D. 
Foote. La Craiova. în cadrul acele
iași competiții, echipa locală Univer
sitatea va primi replica formației 
engleze Leeds United. Meciul va fi 
arbitrat de italianul Gianfranco Me-

Posturile noastre de radio vor 
transmite, pe programul I. aspecte 
de la toate întîlnirile echipelor ro
mânești. Partidele de la București și 
Craiova vor putea fi ascultate, alter
nativ, in cadrul emisiunii care va 
începe în jurul orei 14,50. De la ora

★
Printre cele 32 de meciuri ale 

cupelor europene care se vor juca 
astăzi sînt numeroase partide ce 
pot fi considerate derbiuri : S.V. 
Hamburg — Dinamo Tbilisi și 
F.C. Porto — Real Madrid “ (în

★

Tragerea la sorti a meciurilor din 
optimile de finală (turul III) ale 
„Cupei U.E.F.A." va avea Joc la Zu
rich în ziua de 9 noiembrie.

Jocurile tur se vor disputa la 28 
noiembrie, iar partidele retur sint 
programate la 12 decembrie.

★
Finala „Cupei intercontinentale" la 

fotbal se va disputa între echipa O- 
limpia Asuncion (Paraguay), cîștigă- 
toarea „Cupei campionilor Americii

negali sl va începe, de asemenea, la 
ora 15.

în „Cupa campionilor europeni", 
formația F.C. Argeș Pitești va evo
lua în deplasare, la Nottingham, unde 
va întîlni echipa engleză Nottingham 
Forest, deținătoarea trofeului ediției 
trecute. Jocul este programat să în
ceapă la ora 20.30 (ora Bucureștiu- 
lui). La Nantes. într-un meci contind 
pentru „Cupa cupelor". Steaua va 
juca cu echipa franceză F.C. Nantes. 
Si această partidă se va disputa la 
lumina reflectoarelor, urmînd să în
ceapă la ora 21,30 (ora Bucureștiu- 
lui).

*
20,25 se va transmite jocul de la 
Nottingham, iar în continuare me
ciul F.C. Nantes — Steaua. La te
leviziune. de la ora 15. se vor trans
mite alternativ partidele de la Bucu
rești si Craiova.

★

C.C.E.). Valencia — Glasgow Ran
gers și Arsenal — F.C. Magdeburg 
(in „Cupa cupelor"). Borussia Moen
chengladbach — Internazionale și 
Eindhoven — St. Etienne (in „Cupa 
U.E.F.A.") etc.

★

de Sud", și formația suedeză Malmoe, 
finalista „Cupei campionilor euro
peni". Prima manșă se va desfășu
ra la 18 noiembrie la Malmoe, me
ciul retur urmind să aibă loc in luna 
februarie a anului viitor la Asun
cion.

După cum se știe, deținătoarea 
„Cupei campionilor europeni" este e- 
chlpa Nottingham Forest, dar con
ducerea clubului englez a anunțat 
că. din motive de calendar, nu poate 
participa la această finală.

• Luca cel sărac : SCALA — 15 î 
17,30; 20.
• Cineva ca tine : SALA PALA
TULUI — 17,15; 20, FESTIVAL — 
13,30; 15,45; 18; 20,15, FLAMURA — 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.
• închiriem apartament cu copil : 
VICTORIA — 16; 18; 20.
• Calea vieții : CENTRAL — 15;
17,15; 19,30.
• lntîlnire de gradul trei : PA
TRIA — 14; 16,45; 19,30.
• Calea nesfîrșită (în cadrul ..Zi
lelor filmului dim Bangladesh") : 
CINEMA STUDIO — 13; 16,30; 19.30.
• Acolo unde nu zboară pescăru
șii : CINEMA STUDIO — 10, PA
CEA — 17,45: 20.
• Pinocchio î PACEA — 15.30.
• Lebedele sălbatice — 9,15;
10,45; 12,15; 13,45; 15.30, Nu pot trăi 
fără lăutari — 18; 20 : DOINA.
• Ecaterina Teodoroiu : TIMPURI 
NOI — 15; 17,30; 20.
• Piedone Africanul î LUCEAFĂ
RUL — 13; 15.30; 16; 20,30. BUCU
REȘTI — 14; 16.45; 19,30, MODERN
— 9; 11,30; 14,15; 17; 19.46.
• Mihail, cîine de circ : BUCEGI
— 16; 18; 20. COSMOS — 12,30;
15,30; 17,30; 19,30.
• Adio, dar rămfci cu tine : CA
PITOL — 13.30; 15.45; 18; 30.15,
FEROVIAR — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 
18; 20,15, GLORIA — 9: 11,15; 13,30; 
15.45; 18,15; 20.30.
• Ora zero : AURORA — 9; 11.15; 
13.30; 15.45; 18; 20, TOMIS — 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Jachetele galbene : LIRA — 16;
18: 20, GIULEȘTI — 9; 11; 13,1»;
15,30; 17,45; 20.
• Uraganul vine de la Navarone : 
FAVORIT — 8,45: 11,30; 14,15; 17; 
19.45, EXCELSIOR — 9; 11,45; 
14.30; 17,15; 20, MELODIA — 9; 
11,45; 14,15; 17; 19.45.
• Teatrul cel Mare : FLOREASCA
— 9; 11; 13; 15,30; 17.45; 20.
• Omul-păianjen : GRIVIȚA — 9; 
11,15; 13.30; 15.45; 16; 20, MIORIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Fratele călăului : DRUMUL SĂ
RII — 16; 18; 20.
• In numele papei rege l BU- 
ZEȘTI — 15.30; 17,45; 20.
• Brațele Afroditei : DACIA —
9; 11,15; 13,30; 15,46; 16; 20,15.
• Ultima frontieră a morții ; FE
RENTARI — 15.30; 17,30; 19.30.
• Hoțul din Bagdad : COTRO- 
CENI — 15.30; 17.45; 20. ARTA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Alibi pentru un prieten : VOL
GA — 9; 11,45; 14.30: 17,15; 30.
• Capcană pentru rață : VIITO
RUL — 15.30; 17,45; 20.
• Un om în loden : POPULAR — 
16; 18; 20.
• Lumea Atlantidel : MUNCA — 
16: 18; 20.
• Călărețul cu eșarfă albă : FLA- 
CARA — 15.30: 17.45; 20.
• Zburați In înaltul cerului : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.

teatre
în cîteva rînduri

• După opt runde, in turneul in
ternational de șah de la Novi Sad 
conduc Florin Gheorghiu (România), 
Gheller si Sveșnikov (ambii U.R.S.S.). 
cu 5 puncte si cite o partidă intre- 
ruptă, urmați de Gligorici (Iugosla
via) — 4,5 puncte (1), Kurajlța (Iu
goslavia) — 4.5 puncte, Beliavski 
(U.R.S.S.) — 4 puncte (2), Knăak 
(R.D. Germană) — 3,5 puncte (2) etc.

în runda a 8-a. marele maestru 
român Florin Gheorghiu a remizat 
cu marele maestru sovietic Efim 
Gheller. rezultat consemnat si în 
partida Farago — Kurajița. Gligorici 
l-a învins pe Rajkovici, Popovici a 
ciștigat la Deze. iar celelalte partide 
s-au întrerupt.

• Selecționata de rugbi (juniori) 
a U.R.S.S. iși Începe astăzi turneul 
în tara noastră, intîlnind echipa de 
juniori a clubului sportiv „Grivița 
roșie". Partida va începe la ora 14 
și se va desfășura > pe terenul din 
Parcul copilului. După acest meci, 
echipa U.R.S.S. va evolua vineri la 
Iași. în ultimul joc al turneului, 
oaspeții vor juca duminică, in Ca
pitală. cu o selecționată divizionară 
de juniori.
• Competiția masculină de hand

bal desfășurată în Danemarca s-a

încheiat în orașul Randers cu victo
ria selecționatei Iugoslaviei — 4 
puncte, urmată în clasamentul final 
de echipele R.F. Germania — 4
puncte. Danemarcei și Cehoslovaciei 
— cite 2 puncte.

în ultima zi a turneului s-au în
registrat următoarele rezultate : Ce
hoslovacia — Iugoslavia, 19—18 
(11—8) : R.F. Germania — Danemar
ca 19—18 (8—9).

® La turneul final al campionatu
lui mondial de handbal penti*u echipe 

■ de junioare s-a jucat meciul .derbi 
dintre selecționata Iugoslaviei, deți
nătoarea titlului, și formația U.R.S.S. 
Handbalistele sovietice au obtinut 
victoria cu scorul de 18—15 (9—5).

înaintea ultimei zile de întreceri, 
pe primul loc în clasament se află 
U.R.S.S. — 8 puncte, urmată de Un
garia — 6 puncte. R.D. Germană si 
Iugoslavia — cite 5 puncte.

• S-au încheiat întrecerile tradi
ționalului turneu international de 
box de la Tampere (Finlanda). Prin
tre învingători s-au numărat, engle
zul Ray Gilbody (categ. muscă), bul
garul Ilia Anghelov (categ. mijlocie), 
finlandezul Hannu Kaislama (categ. 
pană) și Richard Nowakowski (R.D. 
Germană). învingător la categ. semi- 
ușoară.

• Teatrul Național București (sala 
mică) : Generoasa fundație — 
19,30, (sala Atelier) : Fata din An
dros — 19.
• Teatrul de operetă : Singe vie- 
nez — 19,30.
• Teatrul ,,Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Lungul drum al zilei către noapte
— 19, (sala Grădina Icoanei) : 
Anecdote provinciale — 19,30.
• Teatrul Mic : Cititorul de con
tor — 19,30.
• Teatrul de comedie : Livada de 
vișini — 19,30.
• Teatrul ,,Nottara* (sala Maghe- 
ru) : Micul infern — 19,30, (sala 
Studio) : Craii de curtea veche — 
19.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic) î 
O noapte furtunoasă — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Boema ride, 
cintă și dansează — 19,30.
• Ansamblul artistic ,,Rapsodia 
română" (in sala Victoria a Tea
trului ,,C. Tănase") : Pe un picior 
de plai — 16,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu* : Sici
liana — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Albă
ca zăpada și cei 7 pitici — 9,30,
Trei grăsani — 17.
• Circul București : Olimpic circ
— 19.30.

• CONSUM DE CAR
BURANT REDUS LA JU
MĂTATE. Specialiștii francezi 
au realizat prototipul unei ma
șini electrice propulsate cu ben
zină. Avantajul acestui vehicul 
„mixt" constă în consumul de 
carburant foarte scăzut — cam 
cu 50 la sută mal puțin decît un 
autoturism obișnuit. Vehiculul 
este prevăzut cu o turbină de 
60 cm lungime si cu un diame
tru, de 15 cm ; alimentată cu 
benzină, ea acționează un elec
tromotor care, la rindu-i, pune 
in mișcare roțile mașinii. Acest 
prototip, considerat că va putea 
intra in producția de serie peste 
2 ani. este in măsură să dezvol
te o forță de tracțiune de 21 cai 
putere. Cu motoare de acest gen 
pot fi înzestrate, de asemenea,

mici nave, mașini agricole »au 
locomotive.

• BICICLETELE ȘI- 
POLUAREA FONICĂ a 
devenit o problemă în marile 
orașe ale Chinei. Zgomotul se 
datorește marelui număr de... 
biciclete pe care șoferii le înțîl- 
nesc în calea lor. mai ales în o- 
rele de virf ale circulației, fiind 
nevoiti. ca atare, să claxoneze 
îndelung ; la aceasta se adau
gă. firește, și claxoanele bicicliș- 
tilor. Chiar și la Hangzou, de
numit atît pentru frumusețile cit 
și pentru liniștea sa „raiul pe 
pămînt". cetățenii au început să 
se plingă de intensitatea zgomo
telor. Problema devine mult mai 
acută in capitala tării — Beijing 
— pe străzile căreia circulă zilnic 
peste 2 milioane de biciclete.

în cadrul unui seminar interna
țional închinat protecției mediu
lui înconjurător, desfășurat re
cent la Beijing, s-a propus ca 
măsură de remediere crearea, în 
marile orașe chineze, a unor 
piste speciale, paralele cu șose
lele, rezervate exclusiv cicliști
lor.

• UN NOU SER 
ANTIRABIC. în Franța a fost 
pus la punct un ser pe bază de 
gamaglobulină antirabică de o- 
rigine umană, care nu prezintă 
riscuri de intoleranță pentru pa- 
cienți. Profesorul Francois 
Streiff, șeful echipei de cerce
tători. de la Nancy, care a reali
zat serul, a precizat că gama- 
globulina a fost produsă por- 
nindu-se de la plasma unor 
persoane vaccinate deja contra

turbării. Serul de origine ani
mală, utilizat în prezent, antre
nează o serie de fenomene de 
intolerantă de o gravitate va
riabilă.

sau persana. în paralel se des
fășoară și cursuri practice, ele
vii participă la săpături arheo
logice și la descifrarea inscrip
țiilor vechi.

• LICEU DE ANTI
CHITĂȚI. La Sofia funcțio
nează un liceu specializat în 
predarea limbilor și istoriei ci
vilizațiilor antice. Sint admiși 
tineri in vîrstă de 16 ani, absol
venți ai școlii generale. în afara 
limbilor latină, greacă veche și 
bulgară veche, elevii dobîndesc 
cunoștințe privind civilizațiile e- 
lenă, romană și bulgară veche, 
în ultimul an se studiază și o 
limbă orientală veche : sanscrita

© „ȚARA CELOR O 
MIE DE ORAȘE". Deșertul 
Kizil-Kum din Asia centrală 
sovietică nu a fost întotdeauna 
imensa împărăție a nisipurilor 
(233 000 km p) de astăzi. în urmă 
cu peste două milenii, in aceas
tă regiune existau așezări înflo
ritoare, o rețea densă de iriga
ții, cimpii și grădini roditoare. 
Anticii au denumit-o „Țara ce
lor o mie de orașe", iar cerce
tările arheologice actuale vin să

confirme ctt de justificată a fost 
faima de care s-a bucurat în tre
cut. Săpăturile arheologice au 
dat la iveală minele unor așe
zări. vechi unelte, monezi, cera
mică și diferite obiecte casnice, 
în momentul de fată se efec
tuează săpături pentru scoaterea 
la lumină a unor orașe antice și 
a canalelor de irigații. Descope
ririle făcute pină acum furni
zează indicații prețioase asupra 
modului de viată din cel mai 
vechi stat cunoscut al Asiei 
centrale.

© INVAZIE DE LĂ
CUSTE ÎN AUSTRALIA. ° 
puternică invazie de lăcuste s-a 
abătut asupra Australiei. Nori 
negri de insecte devastează ve
getația regiunilor din estul și 
sudul celui de-al cincilea conti

nent. Numai în provincia New 
South Wales, de pe urma insec
telor vorace au avut de suferit 
viile și grădinile a peste 15 000 
de ferme. în lupta cu lăcustele 
au fost antrenate numeroase e- 
licoptere ale forțelor armate 
australiene.

• FORTĂREAȚA 
MACHU-PICHU, construită 
de incași și considerată de ar
heologi ca a opta minune a 
lumii, este în pericol să dispară. 
Potrivit informațiilor parvenite 
din Cuzco, regiune peruană in 
care se află celebrele vestigii 
ale civilizației precolumbiene, 
puternicele ploi căzute in zona 
respectivă au provocat prăbuși
rea cîtorva pereți ai fortăreței. 
La pericolul pe care îl prezintă 
umiditatea, favorizată de vege

tația abundentă, se adaugă fap
tul că stînca pe care a fost con
struit Machu-Pichu a suferit 
deformări. Autoritățile peruane 
au dispus efectuarea unor lu
crări de reparație, dar fondurile 
Institutului național al culturii 
sint insuficiente pentru realiza
rea unei restaurări de proporții.

• LONGEVIVII JA
PONIEI. în arhipelagul nipon’ 
trăiesc 937 de persoane care au 
depășit virsta de o sută de ani, 
potrivit datelor comunicate de 
Ministerul Sănătății și Asigură
rilor Sociale din Japonia. Majo
ritatea longevivilor sînt de sex 
femeiesc. Cea mai vîrstnică lo
cuitoare a Japoniei, S. Izumi, a 
împlinit 114 ani și trăiește in 
partea de nord a arhipelagului, 
pe insula Tokushima.
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România în lume
ORIENTUL MIJLOCIU SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ZAMBIA

• Contact» internaționale • Convorbiri • Prezențe

SÎNT NECESARE EFORTURI SPORITE ÎN VEDEREA Manifestări consacrate

EDIFICĂRII NOII ORDINI ECONOMICE MONDIALE Zilei Forțelor Armate

Intervenția reprezentantului țării noastre 
in plenara Adunării

NAȚIUNILE UNITE 23 
special Agerpres N. Chilie transmi
te : în plenara Adunării Generale a 
O.N.U. continuă dezbaterile pe mar
ginea raportului Comitetului plenar 
al O.N.U. pentru noua ordine eco
nomică internațională.

Luînd cuvintul în cadrul dezbate
rilor, reprezentantul român, amba
sadorul Teodor Marinescu, a prezen
tat concepția țării noastre cu privire 
la necesitatea obiectivă și căile prac
tice de ' “ ’ ' 
nomice 
prenta 
valoare

Generale a O.N.U
ale țării noastre

• Convorbiri egipteano-israeliene • Tribunalul Suprem al 
Israelului a cerut evacuarea unei așezări israeliene din Cisior

dania • Contacte diplomatice la Bagdad, Damasc și Beirut
CAIRO 23 (Agerpres). — Președin

tele Republicii Arabe Egipt. Anwar 
El Sadat, l-a primit pe ministrul 
israelian al apărării. Ezer Weizman, 
aflat într-o vizită la Cairo. După cum 
informează agenția M.E.N., la această 
întrevedere au participat, de aseme
nea, vicepreședintele egiptean Husni 
Mubarak, și ministrul egiptean al 
apărării și producției militare, Ka
mal Hassan Aii.

BAGDAD 23 (Agerpres). —’ Rege
le Hussein al Iordaniei a sosit, marți, 
intr-o vizită oficială de mai multe 
zile în Irak. în cadrul convorbirilor 
pe care le va avea cu președintele 
țării-gazdă, Saddam Hussein, vor fi 
abordate probleme ale relațiilor bi
laterale, situația din Orientul Mijlociu 
și relațiile interarabe.

— Trimisul

înfăptuire a noii ordini eco- 
mondiale, care poartă arn- 

gindirii revoluționare 
a

Ceaușescu. 
economice 
vorbitorul - 
structurale 
mondial și așezarea raporturilor din
tre state pe baze principiale echita
bile. Este vorba de un proces com
plex și de lungă durată, care face 
parte integrantă din ansamblul pro
fundelor prefaceri politice, economi
ce și sociale ale epocii contempo
rane. Reprezentantul țării noastre a 
prezentat, in continuare, concepția 
președintelui României potrivit căreia 
în lichidarea subdezvoltării esenția
le sînt intensificarea eforturilor pro
prii ale țărilor în curs de dezvoltare, 
mobilizarea plehară a resurselor 
umane și materiale de care dispun, 
întărirea solidarității și colaborării 
lor, subliniind că edificarea noii or
dini economice presupune, concomi-

no- 
președintelui Nicolae 

Edificarea noii ordini 
internaționale — a spus 

- presupune transformări 
în sistemul economic

tent, statornicirea 
litate și echitate, 
tului fiecărei 
singură asupra căilor dezvoltării 
sale politice și economico-sociale. Ea 
reclamă, totodată, sprijin pentru ță
rile in curs de dezvoltare din partea 
statelor avansate din punct de vede
re economic.

Vorbitorul s-a referit, în continua
re, la importanța acordată de Româ
nia sesiunii speciale din 1980 a Adu
nării Generale a O.N.U. consacrată 
noii ordini economice mondiale, 
care, în conformitate cu o rezoluție 
a Adunării Generale, urmează să se 
desfășoare la nivelul șefilor de stat 
sau guvern. El a subliniat necesita
tea ca pregătirea sesiunii să se des
fășoare intr-un cadru larg, democra
tic de către un organism al O.N.U., 
special desemnat in acest scop, cu 
participarea țărilor în curs de dez
voltare, a statelor socialiste și a ță
rilor dezvoltate cu economie de 
piață, apreciind că un asemenea or
ganism ar putea fi actualul comitet 
plenar, care întrunește calitățile unui 
for democratic învestit cu întreaga 
autoritate necesară.

Vorbitorul a relevat, în încheiere, 
că se impune impulsionarea efortu
rilor de elaborare a strategiei inter
naționale a dezvoltării pentru viito
rul Deceniu al O.N.U. pentru dez
voltare, astfel Incit această strate
gie să poată fi adoptată la sesiunea 
specială.

de relații de ega- 
respectarea drep- 

națiuni de a decide 
căilor

Cu prilejul celei de-a 35-a ani
versări a Zilei Armatei Republicii 
Socialiste România au avut loc ma
nifestări in mai multe țări :

MOSCOVA. La Muzeul militar 
central al Armatei sovietice din Mos
cova a fost deschisă, la 23 octom
brie, o expoziție documentară. Expo
natele oglindesc momente ale evolu
ției relațiilor de prietenie și co
laborare româno-sovietice. îndeosebi 
pe plan militar, înfățișează parti
ciparea armatei române, alături de 
armata sovietică, la luptele pentru 
infringerea Germaniei hitleriste.

La vernisaj au luat parte general- 
maior D. A. Volkogonov, șef de di
recție In cadrul Direcției politice su
perioare a armatei și flotei mariti
me militare sovietice, alți generali și 
ofițeri superiori, veterani de război, 
militari din garnizoana Moscova, re
prezentanți ai oamenilor muncii din 
capitala’ sovietică.

TEL AVIV 23 (Agerpres). — Tri
bunalul Suprem al Israelului a adop
tat o hotărire prin care cere guver
nului să evacueze in decurs de 30 
de zile așezarea israeliană Elon 
Moreh, construită în Cisiordania — 
anunță agențiile Associated Press și 
Reuter. Tribunalul a apreciat că gu
vernul a acaparat în mod ilegal pro
prietăți arabe din teritoriile ocupate 
pentru a construi această așezare, 
invocind motive de securitate pentru 
statul israelian. „Oficialitățile de la 
Tel Aviv — subliniază agenția 
Reuter — studiază în prezent impli
cațiile posibile ale hotăririi Tribuna
lului Suprem pentru viitorul așeză
rilor evreiești din 
ocupate în 1967".

DAMASC 23 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei, Hafez AI-Asad, a 
avut, marți, la Damasc, o întrevedere 
cu președintele Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat. .

teritoriile arabe

BEIRUT 23 (Agerpres). — Trimisul 
special al guvernului francez. Ga
briel Robin, și-a încheiat misiunea sa 
de două zile la Beirut. în timpul vi
zitei el a fost primit de președintele 
Elias Sarkis și de primul ministru, 
Selim al Hoss, a conferit cu ministrul 
libanez al afacerilor externe și a avut 
o întrevedere cu Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei. Aceste contacte au permis exa
minarea situației din sudul Libanului 
și posibilitățile deblocării crizei liba
neze.

Ședința Prezidiului C. C. al U. C. I

Președintele Somaliei a primit

pe reprezentantul P.C.R
MOGADISCIO 23 (Agerpres). — La 

Mogadiscio a fost sărbătorită cea 
de-a X-a aniversare a revoluției so
maleze — eveniment de importanță 
istorică In viața acestui popor afri
can. La festivitățile organizate cu 
acest prilej a participat șt o delega
ție de partid și guvernamentală a 
Republicii Socialiste România, con
dusă de Iosif Uglar, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., președintele Comi
tetului pentru problemele consiliilor 
populare.

Șeful delegației române a fost 
primit de secretarul general al Parti
dului Socialist Revoluționar Somalez, 
președintele Republicii Democratice 
Somalia, Mohamed Siad Barre.

Cu acest prilej, din partea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste

România, a fost transmis lui Mo
hamed Siad Barre un mesaj de pro
gres și prosperitate 
somalez prieten.

Mulțumind pentru 
med Siad Barre a 
transmise președintelui Nicolae 
Ceaușescu cele mai calde urări de 
sănătate și fericire personală, de noi 
succese în conducerea poporului ro
mân pe calea progresului si bună
stării. Șl a dat o înaltă apreciere po
liticii externe a României promovate 
sub conducerea tovarășului 
Ceaușescu.

In timpul întrevederii a 
un schimb de păreri asupra 
relațiilor româno-somaleze, 
mindu-se dorința dezvoltării lor mai 
accentuate, îndeosebi in domeniul 
schimburilor comerciale și cooperării 
economice.

pentru poporul

mesaj — Moha-
rugat să fie

Nicolae

avut loc 
evoluției 

expri-

„Zilele culturii românești în R. S. Cehoslovacă"

Excelenței Sale KENNETH KĂUNDA
Președintele Republicii Zambia

LUSAKA
Cu prilejul celei de-a XV-a aniversări a proclamării independenței de stat 

a Republicii Zambia, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez calde felicitări, 
sincere urări de sănătate și fericire personală, iar poporului zambian prieten 
noi succese pe calea dezvoltării economice și progresului social.

îmi amintesc cu multă plăcere de vizita pe care am făcut-o recent în 
frumoasa dumneavoastră țară și exprim convingerea că, pe baza înțelegerilor 
la care am ajuns împreună, la București și Lusaka, relațiile de prietenie, so
lidaritate și cooperare statornicite între România și Zambia vor cunoaște o 
dezvoltare tot mai puternică, in interesul popoarelor român și zambian, al 
cauzei păcii, colaborării și înțelegerii internaționale, al luptei împotriva impe
rialismului, colonialismului, neocolonialismului și apartheidului, pentru elimi- 

dominație și asuprire de pe continentul african șlnarea oricăror forme de 
din întreaga lume.

și asuprire de pe continentul african șl

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

PRAGA 23 (Agerpres). — La 
Praga au fost inaugurate oficial „Zi
lele culturii românești in R.S. Ceho
slovacă", manifestare culturală ce se 
desfășoară in cinstea celei de-a 35-a 
aniversări a Revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă, precum și a celui 
de-al XII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român. Programul mani
festărilor, organizate in peste zece 
orașe, cuprinde concerte Și spectacole 
ale unor formații muzicale și tea
trale, expoziții de carte, de pictură și 
fotografii, retrospectiva 
românesc, precum și seri 
muzicale.

Inaugurarea oficială a 
manifestări a avut loc în sala „Sme
tana". prin concertul de gală susți
nut de Filarmonica de stat „George 
Enescu" din București, avîndu-l la 
pupitru pe dirijorul Mircea Basarab

filmului 
literar-

amplelor

și ca prim solist pe artistul poporu
lui Ion Voicu. La festivitate au parti
cipat Milan Lusak, ministrul culturii 
al R.S. Cehe, adjunct! de miniștri, 
reprezentanți ai unor instituții cultu
rale, personalități ale vieții cultural- 
artistice din Praga, ziariști, funcțio
nari superiori din M.A.E. al Ceho
slovaciei. Participă o delegație româ
nă condusă de tovarășul Aurel Duca, 
vicepreședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste.

Cu același prilej, la Brno. in inter
pretarea colectivului teatrului „Fra
ții Mristek" a avut loc premiera 
piesei „Gaițele" de Al. Kirițescu, 

Delegația română a avut convorbiri 
cu ministrul culturii al R.S. Cehe, in 
cadrul cărora s-a făcut un schimb 
de păreri privind activitatea cultu
rală din cele două țări și conlucra
rea româno-cehoslovacă pe această 
linie.

O cerință majoră a
CREȘTEREA ROLULUI

în fiecare an. la 24 octombrie este 
marcată Ziua Națiunilor Unite. în 
această zi. in urmă cu 34 de ani. a 
intrat în vigoare Carta O.N.U.. do
cumentul de însemnătate capitală ce 
a dat naștere Organizației Națiunilor 
Unite.

Creată la sfîrșitul celui de-al doilea 
război mondial, ca expresie a aspira
țiilor înaintate ale tuturor popoare
lor, Organizația Națiunilor Unite și-a 
pus ca scop menținerea păcii și 
securității generale, dezvoltarea de 
relații prietenești între națiuni, 
conlucrarea dintre ele pentru a 
soluționa problemele internaționa
le de natură economică, socială, 
culturală și umanitară. Astfel, pen
tru prima oară în istoria sa, ome
nirea și-a făurit un mecanism de 
colaborare cu vocație universală, 
atit ca scopuri, cit și ca alcătuire. 
De-a lungul anilor. O.N.U. și orga
nizațiile din sistemul său au devenit 
o importantă componentă a relațiilor 
mondiale. Din 1945 și pină în zilele 
noastre, lumea s-a schimbat mult, 
a cunoscut profunde transformări, 
revoluționare, naționale si sociale. 
Raportul de forțe s-a modificat in 
mod radical în favoarea păcii si Pro
gresului. în ultimii 34 de ani. ca re
zultat al acestor transformări, al 
luptei de eliberare națională a po
poarelor asuprite, pe ruinele imperii
lor coloniale a apărut un mare număr 
de state naționale independente, re- 
prezentînd astăzi majoritatea state
lor lumii — tari mici și mijlocii, in 
curs de dezvoltare, nealiniate — 
care se afirmă viguros și. in mod cu 
totul legitim, doresc să joace un rol 
tot mai important în viața 
țională.

Intrind în O.N.U., aceste 
triplat numărul de membri 
nizației. care a ajuns in prezent la 
152 față de 51 cit era în 1945. A- 
ceastă schimbare in compoziția or
ganizației nu este numai cantitativă, 
ci și calitativă. Prin intrarea in 
O.N.U. a statelor socialiste, ca și, 
practic, a tuturor statelor care și-au 
dobindit independenta in anii post
belici, preocupările acestor state 
pentru întărirea legalității internațio
nale, ■ dezarmare, lichidarea subdez
voltării și făurirea unei noi ordini 
economice mondiale au făcut ca aces
te probleme să capete un loc proemi
nent în activitățile organizației.

Totodată, în viața internațională 
persistă focare de încordare și con
flict ; au loc manifestări repetate ale 
politicii de forță și amenințare cu 
forța ; asistăm la o accentuare a ten
dințelor de împărțire a sferelor de 
influență și de dominație — cu con
secințe serioase pentru independența 
popoarelor și pacea lumii. Sint pro
bleme cărora O.N.U., ca instrument 
de asigurare a păcii și securității 
generale, trebuie să le facă față in
tr-o măsură sporită.

în același timp, societatea ome
nească este confruntată cu proble
mele generate de marile progrese ale 
științei și tehnologiei, cum sînt fo-

intema-

țări an 
ai orga-

BELGRAD. — 
aero și naval al 
R.S.F. Iugoslavia 
poziție de fotografii 
și o gală de filme, 
pat general-colonel Dane Ciuici, 
președintele organizațiilor U.C.I. din 
armata populară iugoslavă, general
colonel Djemil Șaraț, adjunct al se
cretarului federal pentru apărare na
țională al R.S.F.L. generali si ofițeri . 
superiori din armata iugoslavă, alte 
persoane oficiale.

BUDAPESTA. Atașatul militar al 
țării noastre la Budapesta s-a întîlnit 
cu militari ai unor unități ale arma
tei populare ungare, în fața cărora a 
făcut expuneri despre semnificația e- 
venimentului sărbătorit. Totodată, au 
fost prezentate filme și organizate 
expoziții de fotografii care înfățișea
ză viața și activitatea militarilor ar
matei române. Atașatul militar ro
mân a depus coroane de flori la mo
numentele eroilor români căzuti în 
luptele pentru eliberarea Ungariei 
din localitățile Oroshaza, Miskolc și 
Tiszabod. La ceremonii au luat parte 
militari și reprezentanți ai 
locale de partid și de stat.

Atașatul militar, 
tării noastre în 

a organizat o ex- 
documentare 
Au partici- 

Dane

organelor

militar al
Coreeană

PHENIAN. — Atașatul 
tării noastre in R.P.D. 
S;a întîlnit cu cadre militare si ostasi 
dintr-o unitate militară, cărora le-a 
vorbit despre semnificația evenimen
tului aniversat. Participantii au vi
zionat cu mult interes o expoziție de 
fotografii și filme documentare ilus- 
trind aspecte din viața și activitatea 
poporului român și a militarilor ar
matei noastre.

Atașați! militari, aero șl navali ai 
țării noastre la Teheran și Alger au 
organizat la sediul ambasadelor din 
statele respective gale de filme, și ex
poziții înfățișînd aspecte ale dezvol
tării economico-sociale a României 
și momente din activitatea militarilor 
armatei române.

Directorul general al
alimentară

ROMA 23 (Agerpres). — Luind 
cuvintul in cadrul sesiunii Comite
tului F.A.O. asupra programelor și 
politicii de acordare a ajutoarelor 
alimentare, directorul general al 
F.A.O., Edouard Saouma, a analizat 
situația alimentară In lume. El a 
arătat că anul acesta o serie de țări 
in curs de dezvoltare au importat 
peste 80 milioane tone de cereale, 
cu 40 la sută mai mult decit cu trei

(Agerpres). — SubBELGRAD 23 . „. ,___
președinția lui Iosip Broz Tito, la 
Karadjordjevo, a avut loc ședința 
Prezidiului C.C. al U.C.I. La propu
nerea președintelui Tito și in con
formitate cu regulamentul privind 
modul de funcționare și organizare a 
Prezidiului, Stevan Doronski a fost 
însărcinat, pentru următoarea peri-

oadă de un an, cu prezidarea ședin
țelor Prezidiului C.C. al U.C.I. într-o 
cuvîntare rostită cu acest prilej, pre
ședintele Tito s-a referit la activita
tea Prezidiului și a Comitetului Cen
tral al U.C.I. in perioada de după cel 
de-al XI-lea Congres, precum și la 
sarcinile de perspectivă.

Alegeri parlamentare în Danemarca
COPENHAGA 23 (Agerpres). — 

Alegătorii danezi ș-au prezentat 
marți la urne in vederea desemnării 
unui nou Folketing — parlament 
unicameral cu 175 de locuri.

Convocarea de alegeri generale

Guvernul francez
pus în minoritate 

in Adunarea Națională
PARIS 23 (Agerpres). — Deputății 

gaulliș.ti din Adunarea Națională a 
Franței au pus din nou luni in mi
noritate guvernul. abținindu-.se de 
la votul consacrat aprobării primei 
părți a proiectului de . buget pe anul 
1980, precizează agenția France 
Presse. Textul, care viza veniturile 
viitorului buget, a fost respins cu 
198 voturi, pentru 128.. ,și 157 abțineri. 
Deputății gaulliști, al căror partid — 
Adunarea pentru Republică — face 
parte din coaliția guvernamentală, 
s-au abținut. Președintele grupului 
parlamentar gaullist, Claude Labbe, 
a explicat această decizie prin fap
tul că partidul său nu a obținut sa
tisfacție in legătură cu propunereă 
privind reducerea cu 2 miliarde 
franci a cheltuielilor publice in ca
drul viitorului buget.

anticipate a devenit necesară din 
cauza disensiunilor intervenite la 
27 septembrie în cadrul coaliției gu
vernamentale intre Partidul Social- ' 
Democrat și Partidul Liberal, care 
nu au putut ajunge la o înțelegere 
în problemele majore ale combaterii 
dificultăților economice cu care este 
confruntată țara.

Miercuri, regina Margareta a II-a 
îi va consulta pe liderii partidelor 
care au obținut locuri in Folketing, 
în cursul campaniei electorale, so
cialiștii populari, socialiștii de stingă, 
comuniștii și radicalii și-au declarat 
sprijinul lor in favoarea social- 
democraților. care în vechea compo- 

■ nență a parlamentului dispuneau de 
65 de mandate.

Pe una din arterele 
principale ale orașului 
Lusaka, capitala Zam- 
biei. se înaltă un im
punător monument din 
metal care înfățișează 
un african rupindu-și 
lanțurile.» Este renu
mita „Statuie a Liber
tății" construită în a- 
mintirea proclamării, 
la 24 octombrie 1964, 
a independentei națio
nale. act istoric ce a 
pus capăt dominației 
coloniale și a deschis 
perspectiva unor am
ple transformări eco
nomico-sociale.

într-adevăr. perioa
da străbătută de 
porul, zambian de 
eliberare și pină azi 
este o perioadă 
sebit de rodnică, 
vorbește de la 
despre imensele 
energii creatoare 
despre dorința sa de 
a-și. făuri o viată no
uă. ’Cunoscută ca tară 
a cuprului datorită 
impresionantelor sale 
resurse de „metal ro
șu" (locul cinci in lu
me), Zambia a înre
gistrat in acest răs
timp importante suc
cese pe linia valorifi
cării principalei bogă
ții naționale. Acum 
zece ani. tinărul stat 
a instaurat controlul 
asupra activității com
paniilor străine din 
industria cuprului, iar 
ulterior au fost națio
nalizate întreprinderi

sectoare in- 
din comerț

po- 
la

deo- 
ce 

sine 
sale 

si

din alte 
dus triale, 
si transporturi — ceea 
ce a dat un puternic 
impuls dezvoltării, e- 
conomice a tării. Ală
turi de obiectivele 
traditionale din zona 
cupriferă, au apărut 
uzine și fabrici noi, 
cum sînt cele din do
meniul siderurgiei, ci
mentului. chimiei ; au 
fost construite, de a- 
semenea. baraje și hi
drocentrale, s-a dez
voltat rețeaua de co
municații si de trans
porturi. Aceste rezul
tate însemnate au fost 
obținute cu prețul 
unor eforturi aprecia
bile’și in condițiile in 
care Zambia a avut 
de înfruntat repetate 
acțiuni agresive din 
partea rasiștilor de la 
Salisbury. Chiar și în 
ultimele zile, ziarele 
au relatat despre noi 
asemenea incursiuni 
provocatoare care Stîr- 
nesc o vie indignare 
și cele mai categorice 
proteste din partea 
poporului român, ca și 
a opiniei publice mon
diale.

în spiritul politicii 
sale consecvente de 
solidaritate cu tinere
le state africane, cu 
lupta lor pentru liber-. 
tate. progres si bună
stare. poporul român 
urmărește cu viu in
teres succesele obținu
te de poporul zambi-

an. între Republica 
Socialistă România și 
Zambia s-au statorni
cit relații de prietenie 
și colaborare care cu
nosc o continuă dez
voltare. O expresie e- 
locventă a acestei e- 
volutii pozitive, salu
tate cu satisfacție de 
ambele popoare, sint 
intilnirile la nivel 
înalt dintre președin
tele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Ken
neth Kaunda. care 
s-au încheiat de fie
care dată cu rezultate 
deosebit 
pentru 
ciproce.
conlucrarea celor două 
țări pe tărim interna
tional. în interesul li
bertății și indepen
dentei popoarelor, al 
păcii și înțelegerii in
ternaționale.
Tratatul de 
și cooperare 
publica
România și Republica 
Zambia. Comunicatul 
comun, acordurfiv și 
înțelegerile realiz.te. 
in luna aprilie.' cu 
prilejul vizitei șefului 
statului român la Lu
saka au dat un puter
nic impuls conlucrării 
româno-zambiene pe 
cele mai diverse pla
nuri, 
același 
tantă 
cauza 
si progresului tuturor 
popoarelor.

de rodnice 
relațiile re- 
ca si pentru

Astfel, 
prietenie 

între Re- 
Socialistă

constituind in 
timp o impor- 
contributie la 

independentei

a»

GEIXITIILE DE PRESA

F.A.O. despre situația 
în lume

ani in urmă. Creșterea recentă a 
prețului cerealelor va face ca defi
citul acestor țări să fie și mai ri
dicat, ..iar situația balanțelor lor de 
plăți (fără a mai ține seama de 
situația in domeniul petrolului) nu 
va înceta să se degradeze" — a sub
liniat directorul general al F.A.O. 
El a lansat un apel la acțiuni de ur
gență „în domeniul capital al secu
rității alimentare mondiale".

vieții internaționale
_____  3 _________________________________ A_________________________

Șl EFICIENȚEI O.N.U.
terea democratică și soluționarea 
problemelor care confruntă lumea 
contemporană și pentru participarea 
activă a popoarelor la rezolvarea lor, 
la întreaga viață internațională, 
România militează ferm pentru îm
bunătățirea activității și ridicarea ro
lului O.N.U., pentru creșterea aportu
lui său la promovarea cursului destin
derii, la instaurarea unui climat de 
colaborare pe planeta noastră".

în acest spirit se înscriu prezența 
dinamică a României în cadrul 
O.N.U., participarea sa activă la dez
baterea problemelor aflate în atenția 
acestui for, inițiativele sale construc
tive vizind statornicirea unui climat

ZIUA NAȚIUNILOR UNITE
losirea în scopuri pașnice a energiei 
nucleare sau a tehnicilor spațiale,, a- 
sigurarea nevoilor de energie ale în
tregii lumi, exploatarea resurselor 
submarine amplasate în afara juris
dicției naționale, protecția mediului 
și altele, care privesc toate statele.

Necesitatea rezolvării durabile a 
tuturor acestor probleme cu partici
parea tuturor statelor, intr-un mod 
democratic, conferă in mod obiectiv 
Organizației Națiunilor Unite un loc 
important și unic în sistemul in
ternațional. Datorită însăși naturii 
problemelor cil care se confruntă 
astăzi omenirea, precum și imperati
vului democratizării vieții interna
ționale, mecanismul O.N.U. este as
tăzi mai necesar ca oricînd. El oferă 
cadrul firesc de abordare și tratare 
a tuturor problemelor de interes ge
neral, tribuna de la care toate sta
tele, indiferent de mărime, orinduire 
socială, grad de dezvoltare pot să-și 
spună cuvintul. să-și apere intere
sele, forul chemat să armonizeze 
punctele de vedere si pozițiile dife
rite, corespunzător intereselor supre
me ale omenirii. Sintetizind concep
ția românească cu privire la me
nirea O.N.U., tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU declara : „Pornind de 
la faptul că Organizația Națiuni
lor Unite oferă cadrul organiza
toric cel mai adecvat pentru dezba-

de colaborare, pace și securitate in
ternațională.

în cadrul O.N.U.. tara noastră pro
movează activ cauza dezarmării, ac
ționează cu consecventă pentru între
prinderea unor măsuri hotărîte si e- 
fective de incetare a cursei înarmări
lor și de dezarmare. Acestui obiec
tiv îi sînt subordonate propunerile 
tării noastre vizind realizarea unor 
înțelegeri de înghețare și reducere a 
cheltuielilor militare, ca si alte pro
puneri indrebtate spre trecerea în 
mod organizat si controlat la reduce
rea înarmărilor, la dezangajare mili
tară și dezarmare, astfel incit să spo
rească considerabil gradul 
ritate al tuturor statelor.

Organizației Națiunilor 
revine un rol esențial in
subdezvoltării, a decalajelor dintre 
state si nu întimplător, in ultimii ani, 
ziua Națiunilor Unite este sărbăto
rită și ca „Zi mondială de informare 
asupra dezvoltării". în eforturile 
ce se Întreprind pe acest plan în 
cadrul O.N.U., România este promo
toarea hotărită a unui concept realist 
și constriictiv, inspirat din propria 
experiență, asupra edificării noii or
dini economice internaționale și li
chidării subdezvoltării, care, punînd 
accentul pe primordialitatea efortului 
propriu, recunoaște valențele colabo
rării internaționale. Atentia si preo
cupările tării noastre, ca și ale celor-

de secu-

Unite ti 
lichidarea

lalte țări in curs de dezvoltare, se 
îndreaptă in prezent spre pregătirea 
corespunzătoare a sesiunii speciale 
din 1980 a Adunării Generale, con
sacrată noii ordini economice inter
naționale, astfel incit această sesiune 
să dea un impuls puternic eforturi
lor consacrate lichidării subdezvol
tării — una din cele mai grave pro
bleme ale epocii contemporane.

Pornind de la rolul tot mai impor
tant al O.N.U. in viața internațio
nală, România a întreprins de-a 
lungul anilor multiple inițiative vi
zind întărirea organizației, sporirea 
ponderii ei in rezolvarea problemelor 
care preocupă omenirea. Realizării 
acestui obiectiv îi este subordonată 
participarea activă a tării noastre la 
lucrările Comitetului special pentru 
Carta O.N.U. și creșterea rolului or
ganizației — creat în urma unei ini
tiative a României, în colaborare cu 
alte țări.

In același spirit se înscriu inițiativa 
tării noastre de a include pe ordinea 
de zi a sesiunii in curs a Adunării 
Generale a O.N.U. un nou punct in
titulat „Reglementarea prin mijloace 
pașnice a diferendelor dintre state". 
Această inițiativă vizează sporirea 
eficienței O.N.U. intr-un domeniu 
de importanță vitală pentru realiza
rea funcției principale a organizației, 
aceea de a menține pacea și secu
ritatea internațională. Dezbaterile ce 
vor avea loc asupra acestui punct vor 
stimula, fără îndoială, reexaminarea 
și evaluarea posibilităților si instru
mentelor de care dispune O.N.U. 
pentru a contribui la solutionarea pe 
cale politică a oricăror probleme li
tigioase.

Aniversarea Zilei Națiunilor Unite 
constituie un prilej de a se re
liefa o dată mai mult cerința 
imperioasă ca toate statele membre 
să depună noi eforturi pentru dimi
nuarea Încordării și asigurarea 
cursului spre destindere, pentru con
tinua perfecționare a activității și 
creșterea rolului O.N.U., ținind sea
ma de experiența celor 34 de ani 
care au trecut de la întemeierea sa, 
cit și de noile sarcini care îi revin 
în stadiul actual al vieții interna
ționale, pentru promovarea hotărită 
a politicii de pace, securitate și co
laborare.

Traian CHEBELEU

APEL LA ÎNCETAREA CURSEI ÎNARMĂRILOR, Tntîlnirea mondială 
pentru dezarmare a foștilor combatanți, rezistenți și victime de război, 
desfășurată la Roma, a adoptat un mesaj adresat opiniei publice mon
diale, parlamentelor și guvernelor pentru încetarea cursei înarmărilor, 
dezarmare, securitate și cooperare. Din țara noastră a participat o de
legație a Comitetului foștilor luptători antifasciști și a Comitetului or
ganizatoric al veteranilor din războiul antihitlerist, condusă de tovarășul 
Nicolae Guină.

O ȘEDINȚA 
MANENTE A 
COLABORARE 
DERURGIEI
Bulgaria. Delegația română 
condusă de Necuiai Agachi. 
trul industriei metalurgice, 
sia a examinat problemele 
de colaborarea in construirea 
teritoriul U.R.S.S.. cu eforturile co
mune ale țărilor interesate, a unor 
obiective industriale pentru mate
rii prime cu conținut în fier si pro
duse siderurgice. Au fost examina
te. totodată, probleme referitoare la 
asigurarea necesarului țărilor mem
bre ale C.A.E.R. cu cocs metalur
gic pe perioada pină in 1990. S-a 
adoptat programul de colaborare in 
efectuarea 
tehnice în 
perioada 
planul de 
1980—1981.

PROTOCOL CEHOSLOVACO- 
ALBANEZ. La Praga a fost sem
nat, la 22 octombrie, protocolul pri
vind schimburile de mărfuri și de 
plăți intre Cehoslovacia si Albania.

A COMISIEI PER- 
C.A.E.R. PENTRU 
ÎN DOMENIUL SI- 

a avut loc in R.P. 
a fost 
minis- 
Comi- 
legate 

pe

de cercetări științifice si 
domeniul siderurgiei 

1981—1985. precum
lucru al Comisiei

1N CADRUL UNEI FESTIVI
TĂȚI, ambasadorul României la 
Berlin a conferit unor proeminente 
personalități din domeniul medical 
din R. D.
„Membru de onoare al Uniunii 
cietăților de Științe Medicale 
România". Alocuțiunile ținute cu 
acest prilej au relevat bunele rela
ții statornicite intre România și 
R. D. Germană, contactele și cola
borarea fructuoasă dintre oamenii 
de știință din țara noastră și din 
R.D.G.

OMANUL VA MAJORA 'CU 10 
LA SUTA PREȚUL ȚIȚEIULUI 
SAU, a declarat ministrul petrolu
lui al sultanatului. Ahmed Al- 
Shanfari. corespondentului la Mas
cat al ziarului „Financial Times".

Germană titlul de 
So- 
din

AMNISTIE. După cum a anun
țat serviciul de presă al procu
rorului general al R.D.G.. în ca
drul amnistiei decretate de 
siliul de Stat cu. prilejul celei 
30-a aniversări a republicii, 
în prezent au fost eliberate 
persoane. Vor beneficia de preve
derile 
25 000 
tie.

Con- 
de-a 
pină 
2 190

amnistiei intre 20 000 și 
de persoane aliate ini tn-

.... UN TRIBUNAL DIN ORA
ȘUL KOLN s-a deschis, marți, pro
cesul a trei foști ofițeri SS — Kurt 
Lischka (70 de ani), Herbert Hagen 
(68 de ani) și_ Ernst Heinrichsohn 
(59 de ani), 
participarea directă.
martie 1942—mai 1944. la deportarea 
din Franța a cel puțin 73 000 de 
evrei și luptători antifasciști, dintre 
care marea majoritate au pierit in 
lagărele de exterminare naziste.

LA

Ei sint acuzați de 
in perioada

UN PROGRAM DE CERCETĂRI
ȘEURILOR MENAJERE ȘI INDUSTRIALE, a fost adoptat la încheierea 
lucrărilor reuniunii miniștrilor pentru problemele cercetării științifice din 
țările membre ale C.E.E.. desfășurată la Luxemburg.

ÎN DOMENIUL RECICLĂRII DE-

Businessul alimentelor pentru copii Incoruptibili
160 de delegați au participat, la 

Geneva, la o. conferință organizată 
sub patronajul Organizației Mon
diale a Sănătății și UNICEF pe te
ma alimentației sugarului. O ase
menea dezbatere a fost cerută de 
multă vreme de medici, părinți și 
diferite organizații ale consumato
rilor, ca reacție la unele practici 
ale marilor firme de produse ali
mentare destinate copiilor, vizind 
vinderea cu orice preț a produse
lor lor, care sint prezentate ca fi
ind superioare laptelui matern. Or, 
realitatea a dovedit că, dimpotrivă, 
asemenea 
unătoare

produse sint deseori dă- 
noilor născuți, ducind

chiar, in unele cazuri, la accidente 
tragice. Dezavuind publicitatea de
șănțată, făcută de aceste concerne, 
dintre care cel mai cunoscut este 
Nestle, conferința a stabilit unele 
norme de conduită pe care acestea 
vor trebui, in viitor, să le respecte. 
Astfel, concernele sint obligate să 
menționeze pe reclamele și amba
lajele produselor lor superioritatea 
incontestabilă- a laptelui matern, 
importanța alăptatului pentru dez
voltarea fizică și psihică a copilului; 
de asemenea, vor trebui să furni
zeze detalii privind modul de între
buințare corectă a produselor lor.

Justiție cu...
un proces fără îndoială 

Așa comentează
„A fost 

unic".
France Presse sentința de achitare, 
pronunțată zilele trecute de Curtea 
cu juri din Geneva, in cazul unui 
fost „rege" al finanței internațio
nale, americanul Bernard Cornfeld, 
acuzat de escrocherie. Aflindu-se 
in fruntea unei mari firme — 
I.O.S. (Investor Overseas Service) 
— în 1969 Cornfeld i-a obligat pe 
angajații firmei să cumpere acțiuni 
ale acesteia cu toate că asemenea 
acțiuni practic nu aveau acoperire, 
întreprinderea fiind in pragul fali
mentului. declarat, de altfel, oficial 
în 1971. Cornfeld a fost dat în jude
cată de victimele acestei escroche-

agenția

șampanie
rii, dar procesul a luat o întorsă
tură ciudată, pină la urmă acuzatul 
fiind scos basma curată chiar de 
avocatul... reclamanților, iar vino
văția deplasată spre... cei păgubiți, 
care au fost condamnați la a 
amendă de 30 000 franci elvețieni.

„Ultimul paradox, achitarea acu
zatului și condamnarea părților 
civile, încheie un proces in care 
absurditatea s-a întrecut cu gro
tescul", comentează agenția citată, 
care relatează și un ultim amă
nunt : jubilind, „fostul" acuzat a 
invitat pe toți cei din sala de ju
decată la o șampanie. S-a făcut, 
doar, justiție...

corupți
Poliția engleză a sărbătorit recent 

un jubileu — 160 de ani de cind 
Robert Peel (după al cărui prenu
me, polițiștii englezi au primit 
popularul diminutiv Bobby) a în
ființat vestitul Scotland Yard. De la 
înființarea sa și pină în urmă cu 
zece ani, slujitorii acestei instituții 
s-au bucurat de faima unor oameni 
incoruptibili. Pentru prima oară. In 
1969, „Times" insera in coloanele 
sale o informație în care dezvăluia 
că un inalt funcționar al Scotland 
Yardului a căzut in păcatul corup
ției. Ziarul își exprima speranța 
că fapta incriminată va rămine in 
istoria instituției ca o pură „in- 
timplare". Din păcate, această spe
ranță nu s-a înfăptuit. Recent, un 
alt ziar, de astă-dată vest-german — 
„Suddeutsche Zeitung" — scria că 
intre anii 1969—1979, zeci de func
ționari ai faimoasei instituții au 
venit in conflict cu codul penal, 
fiind condamnați la închisoare pe 
diferite termene, insumind un total 
de 200 ani... Alți 300 functionart ai 
Scotland Yardului, amestecați in di
verse delicte, au fost nevoiți să 
demisioneze ca să nu ofere prilejul 
izbucnirii unor scandaluri.
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